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  املهاهاة تعريف
  

 ربعمن أ، ىمقفَّ، موزون،  حماسيشعبي، نسائي رجز المهاهاة
 تقوله ، الحقاًذكرأو ما شابه مما سي" يهاإ"يبدأ دائماً بلفظة ، شطرات غالباً
اح  األساسي مناسبات األفرمجالهو دون مصاحبة الموسيقا، ،النساء ارتجاالً

 الرجال، واستنهاض وفي مقدمتها القتال، ،والمواقف الحماسية عامة، غالباً
 وربما ، واألحبة عامة من رجال ونساءوالشباب،وتشييع الشهداء واألبطال 

  ..ندبهم أيضاً
 وال يغيب عن ، جداً في مدن بالد الشام وقراهاع فن نسائي شائوهي

 ها،يكن للمهاهاة حضور بين نسائ البدوية فلم المجتمعاتمناسبة فيها، أما في 
 سكان معاشرة في األرياف، مستقرة ت من كانالّ إبدوية تردده امرأة وال

 تجمعات بدوية لم تردد نساؤها المهاهاة إالّ في وهناك،  بهمومتأثرةالقرى 
، التي )الزغاريد(فالبدويات يستغنين عن المهاهاة بالزغاريت . العقود األخيرة

  . األجواء  فيرنانة يرددنها
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  املهاهاة كيفية

  
 تهاهي النساء ض وهي واقفة غالباً، ورأيت بع المهاهاةَ المرأةُتقول

 مسيرها ماشية أثناء في و،وهي ماشية مقبلة على بيت العروس أو العريس
 تهاهي بعض وقد متوفين،ال وجنازات الشهداء وغيرهم من لعرسان، افافز

 أو حمامها، أوأثناء حنا العروس،  قاعدات وهن أحياناً اتالنساء المسن
  ..   تندب عزيزاً فقدتهمنكوبة وقد تهاهي صمدتها،

مع ترك فاصل ،  حماسي متدفقأسلوب مرتفع، وصوت المهاهاة بتقال
لترتاح المهاهية وتلتقط ، الالحق البيت البيت السابق ونزمني قصير بي

تضع ، مدى إلى أبعد الصوت صلولي. قيل ما سامعوليستوعب ال، أنفاسها
 وتقول اللفظة التنبيهية ، قليالً حول فمهاساًقو اليمنى أو اليسرى مهاالمهاهية كفَّ

 من ببيتتتبعها .. »أوها«و» أويها«و» ويها«:  مثللهاأو ما يماث» إيها«
  . المهاهاة
 ن فتقال بصوت عال كأ،وغيرها من ألفاظ التنبيه» إيها« لفظ أما

، فتمد الياء مداً طويالً، فتصير اللفظة كأنها من المهاهية تنادي أحداً بعيداً
وفي بعضها من » ها..آ«أو » ها..أو«أو » ها..إيـ«: مقطعين متباعدين هكذا

  .. »ها..ييـ ..آ«أو » ها..ويـ..آ«: ثالثة مقاطع مثل
 سماع هذه اللفظة تتوقف غالبية النساء المتجمعات عن الكالم وعند

ال، وما تكاد المهاهية تنهي البيت األخير، حتى المسموع غالباً، وينصتن لما يق
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 رافعات مقوسة حول أفواههن، هن حولها بوضع أكفّالنساءتسارع مجموعة 
هذه حال المهاهاة في كثير من . »..ـي..ـ ِل ِل لِل«: أصواتهن بالمالالة

 الريفية المتأثرة بالمدينة، وفي بعض الحاالت معات والتجكدمشق،المدن 
 وراء لتالليء وراء المهاهية أو إلى جانبها كالكورس، تصطف بضعة نسا
 األولى تبدأ المرأة نفسها بهاهاة جديدة، بالطريقة ذاتها، مهاهاةالمهاهية، وبعد ال

وب على المهاهاة امرأتان أو  وكثيراً ما تتنامهاهاة، ثانية بالمرأةاأو تسارع 
  ..  انية بمهاهاٍة ثانية تقول المرأة مهاهاةً، تتبعها المرأة الث، أحياناًثالث

  : المهاهاةكيفية على مثال

 مثالً التي تقال الية التالمهاهاة يلي وصف لطريقة أداء نص، ففيما
  : للعروس

  ه يــا وردةْ جوريــكيــسعد صــباِح.. إيـــها
ـــها   ــاورد.. إي ــ ي إلهي ــه ــو ياخلق   ه ع  أم
  يـه  األلـف للم   من كلو قدموا لي بدالِ   .. إيـها   
ـ       كما بهـوى بـدال    .. اإيه    وال لـي بحـدا ني ه  
  :التالي على الشكل ؤدىت   
ـ   كيسعد صباحِ .. ـهـا..إيـ ـ .. يا ورده جوريـ   ـاهــ
ـ  إل لقهيا ورد ع  أمه يا خِ      .. ـها..إيــ   ـ ..هيــ   اهــ
ـ ..يـــ األلف للم  من كلو قدموا لي بدالِ   .. ـهـا..إيـ      هاــ
ـ     ــ كِلمـا بهــوى بــدا .. اـــ..ـإي وال لـي بحــدا ني ه  
: ممطوطة لى من األبيات الثالثة األو الكلمات األخيرةتلفظ إذ   

 بما ،أما البيت األخير كله).. ـه ..ـللمي«و» ـاه..إلهيـ«و» اه..جوريـ«
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 وال تمد فيه حتى الحروف بسرعة، دراكاً كلماتُه لفظ فتُ،»نيه «الختام لفظة هفي
   .القابلة للمد إالّ نادراً

،  عن فمها مع ختام كل شطرها كفع عادة أغلب المهاهيات أن ترفومن
 ، إلى هدف معين أو إنسان بذاتهشير توكأنها، لتشير به إلى األمام واألعلى

ل ل ل ل (وما تكاد تنتهي من لفظة الشطر األخير حتى تعلو الزغاريد بلفظ 
 مثل الباديةتأثرة ب في األرياف المالملعلعةأو الزغاريد ، في المدن..) ـي..لـ

 أدبت وكثيراً ما ثانية، ذاتها أو غيرها بقول مهاهاة المرأة ثم تبدأ ،حوران
  . بين امرأتين أو أكثر في قول زخة متالحقة من المهاهاة أدبيةمنافسة
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  »اــإيه«
  منها والغاية تنويعاهتا

  
، م انتشاراً في بالد الشاحية من أكثر األلفاظ االفتتا»إيها« ة لفظتظل

 ، واو بعد الهمزة المفتوحةتضاف وقد، »أيها« مفتوحة همزة تلفظ الأحياناًو
 وقد تقلب، »آويها«وقد تحول همزة القطع أحياناً إلى مد هكذا ، »أويها«هكذا 

 وغيرها من ،»آه«أو » ها« اللفظةُ إلى ختصروقد تُ، »آييها«الواو إلى ياء 
  ..ألفاظ

وحتى باختالف ، ناطق واللهجات هذه التنويعات باختالف المتختلف
بل في ، لواحدةوالقرية ا، حدة المنطقة الوافيطريقة النطق الخاصة بكل امرأة 

 الخاصة في افتتاح لمستها لهاو، بأسلوبها امرأة تهاهي كلف، األسرة الواحدة
  . المهاهاة واختتامها

  : »إيها« من الغاية

 القائلة السامعين، هتنب  فبها،»إيها« االفتتاح للفظة  من غايةأكثر هناك
فالتنبيه في ، قة دقي منأكثرليستعدوا الستقبال قولها الذي ال يستغرق أحياناً 

 تتيح اللفظة هذه كماهذه الحال ضروري لتبليغ الرسالة تامة غير منقوصة، 
 تريد قوله، لتتحقق الغاية من ما لتخير خالله تتهيأللقائلة وقتاً ولو قليالً، 

ن هذه اللفظة لفظة حماسية فإنها تشيع بين السامعين مناخ القول، وبما أ
  . الحماسة، وهو هدف أساسي للمهاهاة
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إيها «عاتتنو« :  

 في بالد الشام، تؤدي كلها األغراض نفسها ةتنويعات كثير» إيها «للفظة
 سبب هذا التنوع اللفظي فيرجع إلى تنوع اللهجات، االتي أشرنا إليها، أم

 استعراض ألبرز وهذا.  والثقافية المختلفةةرات االجتماعي والمؤثالبيئات،و
  . الشائعة على ألسنة النساء في بالد الشام»تإيها«الـ 

  : إيها - ١

 بكسر الهمزة كثيرة الورود في مفتتح المهاهاة في مناطق »إيها« لفظة
واسعة من بالد الشام من شمالها إلى جنوبها، وهي أصل األلفاظ االفتتاحية 

أكثرها عراقة وأصالة، فبداياتها ترجع إلى ما قبل اإلسالم، كما سيشار كلها، و
بينما ، فتمد الياء الساكنة طويالً» ها..إي«الحقاً، وتلفظ عند القول بمقطعين 

وبعد فاصل زمني قصير ، تنطق بمد أقصر من الياء» ها«األلف الساكنة في
كثيراً في مناطق مختلفة، وقد سمعتها ، يرتاح فيه نَفَس القائلة تبدأ بالمهاهاة

للكاتب محمود ) التراث الشعبي في جيرود: (ووردت في بعض المؤلفات منها
  :)١(ومن أمثلتها. محفوظ سمور

ــا ــسرو .. إيهـ ــول الـ ــك طـ   طوِلـ
ــا  ــْل.. إيهـ ــل ميـ ــصر مايـ   والخَـ
ــا  ــه.. إيهـ ــن ِرقِّتُـ ــصر مـ   والخـ
ــا  ــلْ .. إيهـ ــوى والحيـ ــد الِقـ   هـ
    

*  *  *  
                                            

 .١٢٣و ٩٧: ص – جيرود في الشعبي التراث) ١(
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  نحنـا الفـّل الغـالي     ، حنا البنيات ن.. إيها
  مكتوب ع جبينا مـا ناخـذ انـذالِ        .. إيها 
  ما بناخـذ إال صـاحب النـاموس        .. إيها 
  والنذل ما بناخذُه لو زادنـا مـالِ       ..  إيها 
يورد لويس الراعي عدة ) أعراس في الذاكرة الشعبية( مقال وفي 

  :   )١(منها) إيها(نصوص من المهاهاة تبدأ بـ 
  رجالنــا حوربـت ونــسوانّا غنَّــتْ .. هـا إي
  وراياتنا البيض من فوق الجبل طلَّـتْ      .. إيها 
  واللي مرقت ع بيت العريس وما سمتْ  .. إيها 
تعدم حبايب قلبها إيمتى مـا الـشمس      .. إيها 

 سمعتها مراراً تتردد على ألسنة النساء من مناطق مختلفة وقد  طلَّــــــــــــــــــــــتْ
  . كثيرةصوص وفي أرشيفي ن،.. كالجوالن وحوران والجليل

  :  أيها - ٢
بفتح الهمزة، من اللفظات الدارجة على ألسنة النساء في » أيها «لفظة

وقد سمعتها في المناسبات، ووردت في عدد من ، كثير من مناطق بالد الشام
 الذي ٢٢٥ - ٢١٩:  ص»طرائف األمس غرائب اليوم«المؤلفات مثل كتاب 

  :)٢(ذكرت فيه مجموعة نصوص منها
  نحن بنـي عـم حقَّـه وحقيـقِ        ..  أيها

  وسيوفنا من ذهب دق المطـاريقِ     .. أيها 
                                             

 .٣٢٢: ص - لبنان في الشعبية للثقافة األول المؤتمر – الشعبية الذاكرة في أعراس) ١(

 .٢٢٥ – ٢١٩: ص – اليوم غرائب األمس طرائف) ٢(
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  جيوبنـا مـن المـال خشخـشتْ       .. أيها
  ويا نهرة رجالنا بتنـشِّف الريـقِ      .. أيها 
 مشلح يدللكاتب عبد الحم»  األهزوجة الشعبية في إدلب«  كتاب وفي 

  :)١(خر ورد العديد من النصوص منها هذا النص السا)٤٨(: ص

  اليــوم طبخنــا المحــشي   .. أيهــا
ــي    ــي كرشـ ــدا بعبـ ــى الغـ   وعلـ
ــا  ــغير.. أيهـ ــا صـ   وعريـــسنا يـ
  حلـــو يلبـــق لـــك كـــل شـــي  
يقول »  دراسات في الزغرودة الشعبية السورية-  زغرودة« كتاب وفي  

أما التي تبدأ الزغرودة فتبدأ بكلمة ال تزال : (الكاتب محمد خالد رمضان
  .)٢(..)»..أيها«لمة تستعمل إلى اآلن وهي ك

  :  أويها- ٣

،  حرف سابقون؛ لكن نطق الواو مباشرة د)ويها(أصلها ) أويها (لفظة
لذلك تميل أكثر النساء ، وتنبيه من حولها، ال يدع للقائلة فرصة التهيؤ للقول

إلى إضافة الهمزة المفتوحة أوالً، كما أشرنا، فبها تتهيأ الحنجرة للنطق بالواو، 
مستمعين إلى أنها مقدمة على قول شيء، مما يهيء السامع، وتنبه بقية ال

ويجعل التفاعل مع القائلة في أعلى درجاته، وقد سمعت هذه اللفظة تتردد في 
 ولكثرة تداولها على األلسنة أصبحت من أكثر األلفاظ االفتتاحية ،المناسبات
من نفحات : ( حيدر في كتابهبرهان بعض الكتاب منهم أوردهاانتشاراً، و

                                            
 .٤٨: ص - إدلب في الشعبية األهزوجة) ١(

 .١١: ص – زغرودة) ٢(
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 ومن). األصول والفنون: ( ونصر أبو اسماعيل في كتابه،)تراثنا الساحلي
  . )١( النصانهذان أوردها حيدر التي الكثيرة المهاهاةنصوص 

  واصـطفُّوا يـا أخـواتي اصـطفُّوا       .. أويها
  ويا شبه الحمـام لمـا عقـد رفُّـه         .. أويها 
ــا  ــة اهللا   .. أويه ــك بحماي ــالن جعل   وف
ــا    ــابس مـ ــديل المحـ ــهبتبـ    أخفُّـ
 

*  *  *  

ــا ــدك  .. أويه ــك بي ــرم خاتم ــي ب   وحبيب
  والكَـرم كَرمـك واللولـو عناقيـدك       .. أويها 
ــا  ــسما  .. أويهــ ــألت رب الــ   وســ
   فــــالن يعطيــــك ويزيــــدكيــــا 
 

 نصوص المهاهاة األربعة التي أوردها أبو اسماعيل هذا المثال ومن
  :)٢(الذي يقال للعروس

ــا ــالً.. أويه ــي أه ــهالً يلّ ــ وس ــاةْجاي    لعنّ
ــِت.. أويهــا  ــاإن    أصــيلةْ وبيــدك زهــرة الحنّ
ــا ألتوســ.. أويهــا     رب الــسما العــريس يتهنّ
  تعيشي بـسعادةْ وتمـضي العمـر عنّـا        .. أويها 
                                             

 .٣٨٢ – ٣٨١ و ٣٧١: ص – الساحلي تراثنا من نفحات) ١(

 .٨٣ – ٨٢: ص – نوالفنو األصول) ٢(



 

-١٦- 

 : ويها - ٤

 اللفظتانو، »إيها«منقلبة عن الهمزة في » ويها« كانت الواو في ربما
 وقد سمعتها ،الد الشام بمناطق كثير من فيشائعتان جداً  جنباً إلى جنب 

 تضيف قبل - تسهيالً للنطق -في مناسبات مختلفة، لكن كثير من النساء 
  ).   آويها(أو ) أويها: (، فيقال)آ(، أو ألف ممدودة )أ(الواو همزة مفتوحة 

  :آويها - ٥
الشائعة جداً في غالبية ،  من األلفاظ االفتتاحية للمهاهاة»آويها«
 التي ؤلفاتألسنة نساء من بيئات مختلفة، ومن الموقد سمعتها على ، المناطق

للدكتور فردريك »  والعادات الشعبية اللبنانيةالتقاليد«: وردت فيها كتاب
 الكاتب هذه المهاهاة ها  فمن النصوص التي أورد،معتوق، في عدة صفحات

  :)١(للعريس
  ريتُه مبارك كـل شـي عملنـا لَـك        .. آويها

  سـتعرنا لَـك   كلُّه مـن جنـى بيـك ومـا ا          
آويها نا لَك ..        ك االّ شـيل حمالَـكوانا ما اكون خي  

 كامــد   الحمــل صــواني الــذهب خلفــك وق
  : الموجهة إلى العروسوهذه 
  شعِرك قصايف ذهب بينـزان بـالميزان      .. آويها

  مابين شـعرة وشـعرة ينبـت الريحـان      .. آويها 
  ناس يعدوا دهـب ونـاس يعـدوا مـال          .. آويها 
ــ  ــالن  ون ــون زع ــك ال يك ــوا بي   اس يراض
                                             

 ..٥٨ ،٥٥ ،٤٨: الصفحات – اللبنانية الشعبية والعادات التقاليد) ١(



 

-١٧- 

  :آيها - ٦
 وتلفظ أثناء المهاهاة بمد ، المناطقمنشائعة في عدد » آيها «لفظة
 في ووردت في مناسبات مختلفة، سمعتهاوقد ، »ها..ي..آ«: أحرف المد

 يت الة ومن األمثل،» و العادات الشعبية اللبنانيةالتقاليد« ها منمؤلفات البعض
  : )١(أوردها الكاتب

ــا ــمراني  .. آيه ــا أس ــسنا ي   عري
  وايــــش تقولــــوا فيـــــه   
ــا  ــفي .. آيهـ ــب يوسـ ــا ذهـ   يـ
ــا فيـــه     ــة زغـــل مـ   ونتفـ
 *  *  *  
  يـا شـباب الــسمر يـا شـباب المــالح    .. آيهـا 

ــا  ــاح .. آيه ــشكُّوا الرم ــساحة وت ــوا ع ال   تنزل
  يا شباب السمر ايش بتاكلوا تنجيـب  لكـم         .. آيها 
ــا   ــصافير مقليــ .. آيه ــا للطفــ ع   احه وزيت
  :آييها - ٧ 
 ، المهاهاة نصوصفي بتكرار الياء كثيرة االستعمال »آييها« لفظة
 التي »أييها« أحياناً كثيرة بلفظة تبسوقد تل، مختلفة مناطق  فينجدها تتردد

بمد أحرف » ها..يِي..آ«وتقال عادة بثالثة مقاطع ، تبدأ بالهمزة المفتوحة
ومن المؤلفات التي ، بات كثيرةوقد سمعتها من أفواه النساء في مناس، المد

  :)٢( أمثلتها منهومن»  والعادات الشعبية اللبنانيةالتقاليد«أوردتها 
                                            

 ..٥٧ ،٥٥ ،٥٣ ،٥٢: ص – نفسه المرجع) ١(

 .٦٢: ص – نفسه المرجع) ٢(



 

-١٨- 

  أهالً و سهالً فيكم يا ضيوف عزاز.. آييها
 ــاز ــن األلم ــى م ــا أغل ــتم ع قْلوبن   ان

  أغلى من البن وأغلى من طيـور البـاز         
  أغلى من الدهب لو كان صـاحبه معتـاز        
  : آ يي يا- ٨ 

وقد سمعتها ،  من األلفاظ االفتتاحية الشائعة في بعض المناطق»آيي«
بمد حرفي المد » ..اي..يي..آ«وتقولها النساء على ثالثة مقاطع، في المناسبات

»  من تراث المدينة والقرية الفلسطينيةقبس« التي أوردتها ؤلفاتومن الم، هنا
  :)١(وفيه عدة مهاهايات منها. لصباح السيد عزازي

  
  
  
  
  

الملحقة ) يا(ال أكثر، أما الـ) آيي( أن األصل في هذه المهاهاة هو أرى
، فالنداء في )يا سبحان اهللا: (فهي كثيرة الورود بعد ألفاظ االفتتاح، كما يقال

  .    غير مقصود، وربما التبس اللفظ على الراويالحالين
  :َأوها - ٩
 كدمشق ، من ألفاظ االفتتاح الشائعة جداً في المدن خاصة»َأوها«

أما ،  الواو كثيراًبمد» ..ها..َأو«وتلفظ بقطعين ، والبلدات المتأثرة بالمدينة
لنساء  كثيراً على ألسنة اعتهاوقد سم،  فتلفظ بطريقة أسرع ودون مد»ها«

                                            
 .٤٨ ، ٤٧ ،٣٥ ، ٣٤: ص – الفلسطينية والقرية المدينة تراث من قبس) ١(

ــ ــك بـــاهللا   آيـ   ي يـــا حوطتـ
ــين   ــة ثنتـ ــا والثانيـ ــي يـ   آيـ

ــا     ــرزةْ زرق ــة خ ــا والثالث ــي ي   آي
  آيــي يــا تــرد عنــك العـــين     
 



 

-١٩- 

.  وهن يقلنها بإقبال وسعادة غامرة يشملنها بالحماسة التقليدية،الدمشقيات
 العرس«و ، ترجمانلسهام» يا مال الشام «ا منهات في بعض المؤلفووردت
  .. كيالمنيرل» الشامي

  :)١( التي أوردتها سهام ترجمانألمثلة اومن
ــا   زقزقـــت العـــصفوره  .. أوهـ

ــا   ــصوره.. أوهــ ــوات مقــ   جــ
ــا  ــيخنا.. أوهـ ــا شـ ــي هللا يـ   شـ
ــا  ــدوره .. أوهـ ــل النـ ــا قابـ   يـ
 *  *  *  

ــا ــقْ .. أوه ــصفور النفل ــشق الع   شق
ــا   ــورقْ  .. أوه ــدوالي وال ــين ال   ب
  يـا مـا أحلـى شـوفة الغايـب         .. أوها 
  ِوشُّـــه مكلَّـــل بـــالعرقْ.. أوهـــا 
  :آوها -١٠ 

، ينية في البيئة المد»أوها« لفظة افتتاحية شائعة إلى جانب لفظة »آوها«
وقد ذكرتها كارين صادر ، ة بالثانية عند قول المهاهاماوكثيراً ما تلتبس إحداه

  .٣٣ ص »زغاريد«في كتابها 
  :َأويه -١١
»هفي كثير من المناطق ،  لفظة افتتاحية دارجة على ألسنة النساء»َأِوي

فتلفظ » ـــه..أوي«وتقال على مقطعين ، وقد سمعتها في مناسبات عدة
                                            

 .وغيرها ٣٧٩: ص – الشام مال يا) ١(



 

-٢٠- 

سليمان أحمد . أمثلة منها دردوأو،  قوية في نهاية مد الياءكنةالهاء وحدها سا
ومن ، » في عادات وتقاليد المجتمع األردنيدراسة«: كتابه في بيدانالع

  :)١(األمثلة
  

  

  :أهي -١٢

تلفظ بمقطع واحد بمد ، جة في بعض المناطق لفظة افتتاحية دار»أهي«
 بع الساء وتحول ،»..يأِهـــ« مع التشديد على آخر الياء الممدودة لياءا

 سمعتها وقد. »هي..آ«، وف يهذه الحال تلفظ بمقطعين »آهي«الهمزة إلى مد 
  .»١٣٥ص «همن بعض النساء، وأورد سليمان العبيدات في كتابه المشار إلي

  :يهه -١٣

»وكثيراً ،  لفظة افتتاحية دارجة جداً في غالبية مناطق بالد الشام»هِهي
 إلى فتتاح ألفاظ االأقربما تحرك الهاء األولى بفتحة ممالة، أو كسرة، وهي 

 في البراري سكما ينادي النا، عنها تنادي أحداً بعيداً جداً قائلةفكأن ال، المناداة
مع أن المقصود بها . »يا فالن هي« يا فالن أو هيه«: بعضهم بعضاً قائلين

  .  كثيراً تتردد في األفراحعتهام وقد س، التنبيهناه
 )٢(» الشعبيةأغانينا«:  ذكرها في مؤلفاته هاني العمد في كتابهوممن

» المهاهاة«يجب أن يالحظ أن كل شطرة من الزغرودة «:  في الهامشقائالً
  : لمهاهاةومن األمثلة التي أوردها ل، »هيه أو أويها« بـتبدأ

                                            
 .١٣٤: ص – األردني المجتمع وتقاليد عادات في دراسة) ١(

 .٣٩ و ٣٨ – الشعبية أغانينا) ٢(

   مـن دعـت ع البدلـه وراعيهـا         ريتيا  .. أويه
  تبلى بكاس العمى ما تالقي حـدا يـداويها        .. أويه 
 



 

-٢١- 

   وقلنـا مـا صـبرناشِ      صـبرنا  مـا    يا
ــصــبر  ــق ع الخي    والماشــي ال الطري
   ما شـكينا ودمـع العـين رشـراشِ         يا 
ــد  ــبالحم ــشَّلناِشرنا هللا ص ــا تْفَ    وم
 الشعبية الفلسطينية في بلدة األغاني« موسى علوش في كتابه وأورد 

  :)١(ومما أورده، عدة أمثلة» بيرزيت
ـ   ع.. هيه    النيـل  ت بنـا يرنّـي ل ح النيل ع الني
ـ منا نقـع ونْ   يا والكحل في العين خالّ    .. هيه  ْلي  
  برطيـل  عاصي علـى ال    يهاوان كان يا ب   .. هيه  
   هـالظعون تـشيل    وخلّـي خذلك مهيرة   .. هيه 
 

  : هي -١٤
 وقد سمعتها كثيراً في ، واسعة االنتشار في بالد الشامفتتاحية لفظة ا»هي«
 أحياناً تلتبس وقد طويالً، مداً الياء وتمد، الفتحة الممالةوتلفظ الهاء ب، المناسبات

ففي األرياف والبوادي ،  أقرب إلى مناداة البعيدأنها في مثلها هي و،»هيه«بـ
  .»هي أو هيه يا فالن«ينادي الناس بعضهم بعضاً من مسافات بعيدة بـ

 اكم،  معتوقدريكفر. د ومنهم تهم في مؤلفااب أوردها بعض الكتّوقد
  :)٢( هذه المهاهاةفي

  بنت مـين يـا عـرب؟      .. هي
ــشَّنَب.. هــي    بنــت كــسار ال
                                              

 .٢٠٤ – ١٩٢: ص – زيت بير في الشعبية األغاني) ١(

 .٦٣: ص – اللبنانية الشعبية والعادات التقاليد) ٢(



 

-٢٢- 

   بيقتـل ويـضرب    يهـا ب.. هي
   ما يهـاب مـن الطلَـب       وخيها 
 إلى وجهة مثل هذه المهاهاة المترد »اي ترمسعقرية« كتاب وفي 

  :)١(لعروس
   اللـوج  يـا قاعـدة ع    .. هي
ــرردي  ــا ردة الغــ    يهــ
ــي  ــاهد اهللا.. ه ــالمش     ياع
   فيهـــاقـــةْ معلَّروحـــي 
  

  : ها ها -١٥

» ها..ها«وتقال في مقطعين ، لفظة شائعة في مناطق كثيرة»  ها ها«
 هاوبعضهن تقطع، فتمد األولى أما األلف األخيرة  فبعض النساء تمدها

 الكاتبوأورد ،  في مناسبات األفراحساءوقد سمعتها من بعض الن، بسرعة
 وافراً من عدداً» األهزوجة الشعبية في إدلب« كتابه  الحميد مشلح فيعبد

 هذه ومن. »إيها« بـ وبعضها » هاها«بـ منها كثير يبدأ ،النصوص
  :)٢(النصوص

ــا ــشره .. هاه ــل بق ــا فلف   ي
ــا  ــسمه .. هاه ــل قَ ــقْ ح   وهلَّ
  واألعزب عقبال ِعرسـه   .. هاها 
   عقبـال ابنُـه     تجوزوالم.. هاها 
                                             

 .٢٤١: ص – ترمسسعيا قرية) ١(

 ..٧٤و ٧٢: ص – إدلب في الشعبية األهزوجة) ٢(



 

-٢٣- 

  :موجهة إلى العريس ة مهاهاومثلها
ــا ــك .. هاه ــك لي ــي لي ــا ابن   ي

ــا  ــدرو.. هاه ــكالب ــل علي    أقب
ــيض.. هاهــا    صــدرها بلــور أب
ــ.. هاهــا  ــا مبارك ــكةْريته    علي
 ذكره ومما ،»م تخاريكفر« أوردها صالح الدين كيالي في كتابه كما 

  :)١(من المهاهاة
  مـا شـاء اهللا عليـك       .. هاها

ــا  ــك .. هاه ــين اهللا علي   ع
   عميــا وعـين الـس  .. هـا ها 
ــيلــي  ــكع بطلَّ    بالغــدر علي
  :ها -١٦ 

 لفظة افتتاحية شائعة في كثير من المناطق وقد سمعتها في مناسبات »ها«
. تمد فيها األلف طويالً، من نساء من مناطق مختلفة وهي من مقطع واحد، عديدة
 من نصوص كثيراً»  من تراثنا الساحلينفحات« أورد برهان حيدر في كتابه وقد

 أورد نصوصاً كما ٣٦٩ - ٣٦٣ و٣٥٧ – ٣٥٤: ص» ها«المهاهاة التي تبدأ بـ
 كما في »أويها« بـ يبدأ وغيرها ٣٧٨ و٣٥٣: كما في الصفحات» آه«تبدأ بـ

 يبدأ ما ومنها ، وغيرها٣٧٩ – ٣٧٦ و ٣٧١ – ٣٧٠ و٣٦٠ – ٣٥٨: الصفحات
مستعملة في المناطق  هذه األلفاظ االفتتاحية كلها أنمما يعني .. »إي« بـ

  :)٢(»ها« بـ أورداها حيدر وتبدأ تي مثال من النصوص الوهذا، الساحلية
                                            

 ..١٠٨ ،٩٩ ،٩١: ص – تخاريم كفر) ١(

 .٣٥٥ – ٣٥٤: ص – الساحلي تراثنا من نفحات) ٢(



 

-٢٤- 

ــضاعروســتنا يــا بيــض.. هــا   ه ويــا ل
  ويا سميكة وتـسرح بجـرس فـضةْ       .. ها 
   ةْ كان أمك وبيك طـالبين البغـض       إذاو.. ها 
  ونحنا الصبورين ع الحردان تيرضـى     .. ها 
 *  *  *  

  متك بالوطا ضاعت  عروستنا محر .. ها
ـ  .. هـــا    الرقيقوخـــصرك هــ
ــا  ــت .. ه ــة اذا جاع ــشبه للنمل   وي
   وانباعـت  بسطنبول مسك   حتكري.. ها 

١٧- 
  :هاو -١٧
 بري العواني في محمد الكاتب افتتاحية للمهاهاة أوردها لفظة »هاو«

 مطالع ثالثة في»  الشعبي في محافظة حمصالغناء«:  له بعنوانةمقال
  :)١(»هاو«بـ كلها تبدأنصوص 

ـ    انـاس  ي عريـسنا ).. هاو(    فيـه وا شـو تقول
  فيـه  دهب قبرصي جنس الزغل ما  هذا).. هاو( (
   وقطـع فيـه    مـاه  راح لبيت ح   واللي).. هاو( 
ـ     يباله) هاو(     فيـه  تناشـح  ةْ رب الـسما بعاه
 فهل استعمالها عليها؛ بالتقويس »هاو« العواني على لفظة وأكد 

 ذلك ومع. ربماكاتب منها نصوصه؟ محصور في المنطقة التي استمد ال
                                            

 .١٣١ – ١٣٠: ص -١ عدد – الشعبي التراث مجلة) ١(



 

-٢٥- 

فالواو ، فالنصوص التي أوردها ال تحسم الشك باليقين، يراودني شك في دقتها
ألن من عادة ، حه من النص وهذا ما أرججزءاً تكون ربما »ها« ـ بالملحقة

 الشعري البيت القائلة أن تبدأ - فتتاحية الفظة بعد أي - النساء في المهاهاة 
 صدر األبيات فيكما قد تأتي ، في كثير من األحيان، ةنافياألول بواو استئ

  :وهذا مثال على ذلك،  واو عطفحقةالال
   صـلوا ع محمـد      نـاس ويـا   .. ها
ــا  ــة بنتُــه وعلــى.. ه    فاطم
ــا  ــارب .. هـ ــد هللا يـ   يوالحمـ
ـ  واللي.. ها    لتُـه  مـن اهللا نِ    ه طلبتُ
 مؤكد) لي  وال– والحمد – وعلى –ويا ناس (  كلمات في هنا فالواو 

 ية في غالبه ما وجدناوهو. االفتتاحية» ها «ـأنها ليست جزءاً من إل
 » الساحليتراثنانفحات من «النصوص التي أوردها برهان حيدر في كتابه 

 بعض في »ها« حين ترد الواو بعد فحتى ،وما بعدها) ٣٥٤( الصفحة انظر
 انظر المثال ،النصوص التي ذكرها فال يعني أنها جزء من لفظة االفتتاح

  :التالي
  يـا ابـو فـالن يـا فلفـل الحـرْ           .. ها
ــا   ــا ال.. ه ــرمــزروعوي ــارض الب    ب
   العـدا تتحـشُّو    جـت وكـل مـا ا    .. ها 
  و انـشاء اهللا مزرعتـه بتخـضرْ       .. ها 
 في األبيات تهابينما لحق،  في البيت األول»ها« أن الواو لم تلحق الحظ 

، االفتتاحية قطعاً» ها« جزءاً من لفظة ست ولي لكنها في صدر الجملةالالحقة،
  .وبعض الظن ليس إثماً، »هاو« أحدنا أن اللفظة االفتتاحية هي يظن قد لهذاو



 

-٢٦- 

  :  آه-١٨
 في افتتاح المهاهاة شائعة على ألسنة كثير من النساء في »آه« لفظة

وقد سمعتها مراراً من أفواه النساء من الجليل والجوالن ، مناطق مختلفة
 هاء مشبعة كأن عقبهات، وتلفظ بمد األلف بصوت مرتفع طويالً.. ورانوح

 فيخاصة ،  أوردها عدد من الكتاب في مؤلفاتهمكما ،القائلة تنادي بتوجع
 من وفلسطين؛ لبنانالمناطق المطلة على البحر البيض المتوسط في سورية و

  ومن»  من التراث الساحلينفحات« الكتاب برهان حيدر في كتابه هؤالء
  : )١(»آه«أمثلة نصوص المهاهاة التي أوردها وتبدأ بـ

ــو قمــيص أصــفر    .. آه ــالن يــا ب   وف
  بنــات كتيــر ع حــسنك بتتحــسر    .. آه  
  ويلّي يبغضك يـا بنيـي يوقـع ويتكـسر         .. آه 
   يعـضه العقـرب األصـفر    خربـه بجنـب .. آه 
 *  *  *  
ــضر  .. آه ــار أخـــ ــا زنّـــ   وعنـــ
ــك .. آه  ــف علي ــان ادوار وبيلت ــبع تم    س
  عريـسك أسـمر    : ِلكوان عيروِك وقالوا    .. آه 
   لبـاب الـدار    لُـه  يوخشِّي ودوسي والق  .. آه 
» التقاليد والعادات الشعبية اللبنانية« أوردها فريدريك معتوق في كتابه كما 

  :)٢(»آه«بـ يبدأ الذي الي ومنها النص التالمهاهاة، بعص نصوص في
                                            

 – ٣٥٢: الـصفحات  وانظر ٣٨٠: ص – سابق مرجع – الساحلي تراثنا من نفحات) ١(
 .٣٧٨و ٣٥٣

 .٥١: ص – سابق مرجع – اللبنانية الشعبية والعادات التقاليد) ٢(



 

-٢٧- 

   خطّــار يــالُــواكُ.. آه
ــ .. وآه  ــال التج ــن م   ارم
ــارةْ  ــتعرناِكوعي ــا اس    م
   بالقنطــــاروســــمنتنا 
 *  *  *  

ــار ال .. آه ــا النه ــو ه ــقْوش   الي
   لــي فيــه جميــع الخاليــقْفرحـت  
ــادي.. آه    وطقَّـــت قلـــوب األعـ
ــايقْ .. آه  ــتحقَّت الحقـــ   اســـ
 »آويها«وبعضها بـ، »آيها« تبدأ بـهاة أورد معتوق نصوص مهاكما 

  .وبعض نصوص المهاهاة أوردها دون لفظة افتتاحية، »هي«ضها بـوبع
 من نصوصاَ»  دير بعلبةبلدة« في كتابه عان أوردها عبد الرحيم كنكما

  :)١( ومنها»آه«بـالمهاهاة تبدأ 

  وبــــدارنا رمانــــه .. آه
ــضه ولَ.. آه  ــهحامــ   فّانــ
ــذوقا .. آه  ــا تـ ــا مـ   حلفنـ
   ليجي العريس بالـسالمه    إالّ.. آه 
 يقصد مدينة - أما نساء المدينة »آه«:  كنعان أن نساء القرية يقلنوذكر 

  .»أويها«:  فيقلن- حمص 

                                            
 .٩٦ – ٩٥: ص – بعلبة دير بلدة) ١(
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  .»آ« -١٩
 نساء من بيئات من دارجة في افتتاح المهاهاة وقد سمعتها »آ« لفظة

» آه«وهي اختصار لـ ،  فيها حرف األلف طويالً كالعادةيمد، مدنية وقروية
 سليمة فريالمهاهاة الواحدة و ذكرت الكاتبة في ال» آه« و»آ« تلتبس ماوكثيراً 
 »آ«:  الريف الساحلي يقولونفي (أنه»  الثالثالبحر« في كتابها كييالشو

 وبعضهم يردد ،»هاها« يرددون لفظة سكندرونإ لواء فيو، ممدودة دون هاء
، فتتاحيةا المهاهاة دون لفظة نصوص بعض وذكرت..).  »أويها «و أ»أوها«

  : )١(ومنها
  ِك عينيــد يــاعروس مــا احلــى ســواياســت

   الحـسن مـن مركـب لمركـب وجاليـكِ         وتنقَّل 
   عليـــكِ يتفرجـــوا  الـــصبايا  إجـــو  
ــكِ  ال  ــشبهوا ليـ ــك وال بيتـ ــن متِلـ    هـ
 

  : إي -٢٠

وهي مختصرة من ،  من األلفاظ االفتتاحية الدارجة في المهاهاة»إي«
 قول يبدأ هاوبعد» ..إيـــــــ« الياء الواحدة الساكنة طويالً وتمد، »إيها«

نفحات من تراثنا «وقد أورد برهان حيدر في كتابه ، بيت الشعر المشطور غالباً
  : )٢(ومثلها» إي«بعضها يبدأ بلفظة ، كثيراً من نصوص المهاهاة» الساحلي

ــيعةْ.. إي ــا وس   غرفتن
ــالي.. إي  ــباكها ع   وش
                                             

 .١٤٠ – ١٣٩: ص – ٢ج – الثالث البحر) ١(

 .٣٨٧ – ٣٨٦: ص – الساحلي تراثنا من نفحات) ٢(
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ــوةْإي ــتنا حل    وعروس
  وعريسها غـالي  .. إي 
  : كذلكومنها 

  عروسـتنا ليــِك ليــكِ .. يإ
  وعم يتغـامزوا عليـكِ    .. إي 
   وال هـــن امثالـــك إي 
ــكِ .. إي  ــشبهوا لي   وال بيت
 ويالحظ أنها تلتبس أحياناً، في عدة مناسبات» ..إي« سمعت لفظة وقد 

 الممدودة يقطع أحياناً بنهاية »إي«ألن نهاية لفظ » إيه« بـوأحياناً» إيي«بـ 
 لهي ياء أخيرة مكسورة سريعة لتسةُيناً تضيف المهاهوأحيا، دةالممدوالياء 

ومثل ..»ــه..إيــ« الساكنة ء بها الهاتلحقوقد ، »ِي..إيـ«النطق هكذا 
  .         كثير الحدوثاهذ
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   املهاهاة وبني األغنيةالفرق بني
  

، »األغنية« ما وصفت المهاهاة على ألسنة بعض الكتاب بـ كثيراً
والصحيح أن هناك فرقاً واضحاً بين المهاهاة ، ذا األساس هعلىوتحدثوا عنها 

  :التالية األمور يتجلى في األغنية بينو
 يجد اإلنسان فيه رغبة في الغناء والترنم ت األغاني في أي وقتردد - ١

فهو يغنيها في المناسبات المختلفة ، ببعض األغنيات التي يحفظها
 يترنم بها وحيداً، بيته يف يرددهاكما ،  والطهر، والمهرجانات،كاألعراس

والبراري ،  والمراعيوالحقولويصدح بها أثناء العمل في المشاغل 
 .  عن نفسه من عناء اليوميسري ول،بهدف إشباع رغبته في الغناء، عامة

وفي أوقات محددة من أي ، عينة المهاهاة فال تقال إال في مناسبات مأما
 يقول مهاهاة في البرية عاقالًولن تجد إنساناً ، مناسبة كاألعراس مثالً

  .هابهدف الترنيم ب
فال هدف له غير ، حيداً خاصة إذا كان و، حين يتَرنم أحد ما بأغنية - ٢

وال يقصد بها توجيه ،  نفسه ومدها ببعض السعادةتسلية في ةرغب، الترنيم
 . أي إنسانإلىرسالة ما 

إنسان ما أو  إلىلتوجيه رسالة ،  فال تقال إال بهدف معينالمهاهاة أما
وبالتالي ال تقال إال بحضور جمع من الناس الراشدين ، جماعة معينة
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 فقد توجه الرسالة إلى العروس أو ،نساء أو رجاالً، العاقلين حصراً
  ..العريس، أو ذويهما، أو إلى الضيوف، أو الخصوم

أما ،  الترنم باألغنية بصوت مرتفع طرباً أو بصوت مهموسيمكن  - ٣
ليسمعها كل ، وبطريقة أشبه بالمناداة، ال إال بصوت مرتفعالمهاهاة فال تق

 . الرسالةتبلَّغفبغير هذه المناداة  ال ، من حضر

أو بمفرده وحيداً ، أو في مناسبة،  للمغني سواء أكان بحضرة جماعةيمكن - ٤
أن يتالعب بطريقة الغناء على هواه مداً وقصراً .. في البيت أو البراري

 .ورفعاً وخفضاً

وبوتيرة واحدة من ارتفاع ، هاهاة فتقال دائماً بطريقة واحدة المأما
  . رفعاً وخفضاً فهذا يناقض الغاية منهالتلوين لا فيهمجالوال ، الصوت

بهدف ،  وما يماثلها من ألفاظ افتتاحية»إيها« المهاهاة دائماً بلفظة تبدأ - ٥
س فيها أما األغاني فلي، وبوتيرة ثابتة من ارتفاع الصوت، النداء والتنبيه

 . هذه اللفظة االفتتاحية الثابتةلمث
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   مهاهاةتسمية

  

 أن المهاهاة في شكلها – الحقاً وضح كما سي– ما يكفي دلة من األلدينا
الحالي، إنما هي وريثة األرجوزة الحماسية التي كان لها دورها المؤثر في 

بالرجز؛  رفت وقد ع،الصراعات والحروب منذ ما قبل اإلسالم بزمن طويل
 اسماً شعبياً خاصاً كان ،وال أعلم إن كان لهذه األرجاز أو لبعضها على األقل

 يصلنا، مع أن هذه األرجاز كانت فناً شعبياً بحق، لممتداوالً في ذلك الزمن و
  .  والفتياتوالفتيانيبدع نصوصه الرجال والنساء 

 ما  الرجز القصيرة، منذنصوص من مبدعي رية التذكير بأن األكثمع
 ، الناس رجاالً ونساء وفتياناً، ولم يكونوا من الشعراءعامةقبل اإلسالم، كانوا 
 بن مكدم، وهند بنت عتبة، وخالد بن الوليد، وبعض ربيعةوعلى سبيل المثال 

 يؤكد هذا قصر كثير من ،ليسوا بشعراء.. نساء بني شيبان، وغيرهم كثر
 ،ن إلى خمسة أبيات مشطورةالنصوص التي كان عدد أبياتها غالباً بين اثني

 دون تجويد ،قيلت ارتجاالً ببساطة متناهية في مواقف مثيرة، حماسية غالباً
شعري، وال يزيد عدد مفردات البيت المشطور أحياناً عن ثالث أو أربع 

  .   كما سيتضح في نصوص الرجز التي ستذكر الحقاً،كلمات
 أول مرة، هاف من أطلق نعرالالشائعة في زماننا، ف" مهاهاة" تسمية أما

 لفن تاريخ إطالقها، فمبدعات هذا اوال ،وال المنطقة التي انطلقت منها
 عرفن المهاهاة اسماً ونصوصاً وتعلمن قولها هنوراوياته اللواتي التقيتهن، ف

هاهت المرأة تهاهي إذا :  فيقال، سناً، فتناقلت األجيال ذلككبرمن النساء األ
  . قالت مهاهاة
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 من اللفظة االفتتاحية تسميته أخذ قدللون من الرجز الشعبي  هذا اوأرى
التي تكررها قائلة المهاهاة في .. »ويها«ومثيالتها كـ » إيها«ألبياته وهي 

 وحرفكأنها تنادي أحداً بعيداً، ..) ها..وي(بداية كل بيت، بطريقة ممطوطة 
ر واألعمق، الهاء المتبوع بألف ساكنة ممدودة الصوت في هذا اللفظ هو األظه

في بداية كل بيت من ) هاتها (الـ لفِظ وتكررلخروجه من أعماق الحلق، 
 من الناس استلهام اسم لهذا الفن علىسهل ،  المشطورةربعة األبياتاأل

" تأتأة"و" طقطقة: " من صوتها مثللمستمدة اشياءصوته، وما أكثر أسماء األ
  ".. فأفأة"و" قهقهة"و" ةقأقأ"و

للداللة على هذا ،  بالد الشامن واسعة ممناطقفي ) مهاهاة( تسمية تشيع
 سمعت مباشرة من ألسنة الرواة، وكما كما،  النسائيالشعبياللون من الرجز 

  : ذكر كثير من المراجع منها على سبيل المثال
:  ص–شعر األغاني الشعبية في تراث جبل العرب :  والفنوناألصول

 الضفة في، أغانينا الشعبية ١٤٤ ص  الشعبي في جيرودالتراث، ٨٣ – ٨٢
 ص –دراسة في عادات وتقاليد المجتمع األردني ، ٣٣٨ –الشرقية من األردن

 ص – » ترمسعياقرية« في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني دراسة، ١٣٣
، ١٣٥ – الشعبية الفلسطينية األغنية، ١٣٣ ص–، الدامون ..٢٣٨و٢٩

  .. وغيرها، ٧٨:  ص– ٢ ط – ١  ج–موسوعة الفولكلور الفلسطيني 
 تتردد عدة تسميات بعضها شعبي تشيع جانب هذه التسمية الشعبية، وإلى

على ألسنة عامة الناس، والنساء خاصة في بعض المدن والبلدات كدمشق، 
 المهم التطرق إلى هذه ومن.  ألسنة الكتابعلى إالّ تردد الوبعضها تسميات 

  .صحة إطالقها على هذا الفن العريق لنعرف مدى ومناقشتها،التسميات 
 ألفاظ ثالثة البد من االلتفات أوالً إلى التسميات قبل الحديث عن لكن

 ا، وتحديد داللة كل منه»المالالة« و»الزغرتة« و»الزغردة«:  هي جداً،شائعة
 ملتبسة بغيرها لدى كثير من الكتاب، وألن ذكرها سيتردد مراراً في هاألن

  . اهاة تسميات المه عنند الحديثالصفحات الالحقة، ع
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   واملهاهاةاملالالة

  
 نساء تطلقها النية، أصوات مزغردة على الطريقة المدةالمالال
 المهاهاة، لكنها  بنية فهي ليست منهاهاة،م ال إحداهن بعد قولالحاضرات

 بفاصل زمني أو ها نهايت وال منفصلة عن أبداً،تابعة لها، فال تأتي قبلها
 ضمنياً عن تأييد رعبتن وصفها بأنها تعقيبة المهاهاة وخاتمتها، وغنائي، يمك

 من مضامين، االحاضرات المالليات للمهاهاة التي قيلت، واإلشادة بما ورد فيه
  . ذماًسواء أكانت مدحاً أم

 مفتوحة أو الالم لفظ كرار فهي مستلهمة من ت»مالالة« تسمية أما
، أو »لي..  ُل ُل ُلُل« أو ،»لي..  َل َلَل َل َل«: هكذامضمومة أو مكسورة 

 المواقف غير ي ما تكون فلباً فغا،»ِليش« أما إضافة ،»لي.. ِل ِل ِل ِل ل«
  . الجدية بهدف المرح

 إلى جانب المهاهيِة، يقفن مجموعة نساء أو واحدة، مرأةا المالالة تقول
 قولهي من متنبهات لما تقول، ومتأهبات، وما تكاد المرأة المهاهية تنت

 حتى تسارع مجموعة النساء المتأهبات إلى وضع أكفهن قرب ،المهاهاة
 نفسها أو ة وكثيراً ما تسارع المهاهي.»..لي..ل ل ل «: أفواهن ويقلن معاً

  ..  امرأة غيرها إلى قول مهاهاة ثانية، بعد المالالة مباشرة، لتتبعها مالالة ثانية
متأثرة بتقاليد المدينة، أما في  الوالبلدات المالالة في المدن تشيع

 فال وجود للمالالة،  من المجتمعات الريفيةالمجتمعات البدوية والمتأثرة بها
  .»الزغروت« مكانها ويحل
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  الزغروت

  األصل والتسمية الشعبية
  

 الزغردة؟ وما ا وجمعه زغاريت، أصله من الزعردة، فمالزغروت
  الزغروت؟ وما أهميته في التراث الشعبي؟ 

  :  الزغردة لغة– آ

التكملة والذيل . )١(»هدير يردده الفحل في حلقة: الزغرودة«: اللسان
 ذلك عند تفعل،  في حلقهاهارددت صوتَ:  المرأةُزغردت«: ٢ ج–والصلة 
 يعني بوضوح أن الزغردة المقصودة هنا وهذا. )٢(»وهي الزغردة، الفرح

 وهو ،شاعرها الجياشة تعبر به المرأة عن م،صوت مجرد، خاٍل من الكالم
ليس وقفاً على الفرح كما ذكر المعجم، بل تزغرد به المرأة في أي موقف 

  .حماسي يهيج العواطف، كما رأيت وسمعت وعايشت طويالً

  : من الزغردة إلى الزغرتة– ب

 خاصة والناس لبدو اوميل،  حرفي الدال والتاءجي لتقارب مخرنظراَ
 اللسان، وهو نهج تقليدي في اللغة العربية  إلى رشاقة اللفظ وخفته على،عامة

منذ نشأتها وخالل تطورها، فقد حلت التاء محل الدال على ألسنة البدو وسكان 
،  البدويةالمجتمعاتممن على صلة ب،  الداخلية من بالد الشام عامةيافاألر

                                            
 .زغرد – العرب لسان) ١(

 .زغرد – والصلة والذيل التكملة) ٢(
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  كلمة-  أي جعلوها مذكَّراً – وذكَّروا، »زغردة«بدل » زغرتة«: فقالوا
زغرتت :  ومنه،»زغاريت« على وجمعوه »زغروت «:فقالوا» زغرودة«

 هو السائد بين البدو وهذا.  كـزغردت تزغرد زغردة، زغرتة تزغرتُالمرأةُ
  .عامة وكثير من أرياف بالد الشام كحوران والجوالن واألغوار وغيرها

  :؟ وطريقة الزغرتةالزغروت – ج

 المرأة بدفع تردده،  صوت رنّان خال من أي لفظ له معنىالزغروت
 بوتيرة مديدة منتظمة، مع ،هواء الزفير من رئتيها عبر حنجرتها إلى فمها

، )ار( طرف لسانها حركة منتظمة، وشفتاها مفتوحتان قليالً كمن يلفظ ريكتح
 دون توقف ظ صوت قوي محلق يشم في إدغام رقيق متكرر غير ملحويترددف

 ال في الزغردة أوضح، و والتماس الراء،بين حروف الراء والنون والالم
تنطبق الشفتان أثناء الزغرتة مطلقاً، وال يتخلل الزغروت الواحد أي فاصل 

وتبدأ الزغرتة دفعة واحدة حتى انتهاء ، زمني لذلك تمأل المرأة رئتيها بالهواء
  .  في األجواء عالياًزغردما في الرئتين من هواء فتسمع الصوت ي

فإنه يمكن تشبيه ذلك ،  فعلياً أن كتابة نطق الزغروت متعذرةومع
.. رررررر: (، هكذا)يوه(أو ) ييه(الصوت بتكرار الراءات التي تنتهي بـ 

، ) رووه.. رررررر(أو ) روو.. ررررر(أو ) رييه.. رررررر(أو ) ريي
محطة استراحة للصوت، تأخذ المرأة ) ووه (الـأو ) ييه(وكأن هذه الـ 

  .أنفاسهاالمزغرتة في نهايتها الهواء ملتقطة 
  : شعبياً) الزغرودة( الزغروت أهمية -  د

 أهمية كبرى في المجتمعات البدوية عامة، وكثير من للزغاريت
 ة، في إثارة الحميس الذي ال ينافَا لدوره،المجتمعات الريفية في بالد الشام

 واألفراح واألتراح، كالمعارك، ،وإلهاب المشاعر في كثير من المواقف
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غاريت تصاحب جنازات الشهداء والقتلى والمتوفين الشباب الز/ فالزغاريد 
 وال تزغرت والعرائس، ان مثلما تصاحب زفاف العرس،والشخصيات الهامة

 عن حالة حماسية متوهجة عبير إالّ وهي واقفة أو ماشية، ألن الزغردة تأةالمر
  .  الفرح أو الترح أو القتالفي لك ذأكانسواء 

 عند ،»العطفة« التقليد المعروف بـ فيوية  من عادة القبائل البدوكان
 تركب فتاة حسناء جريئة حسنة الصوت أنتوقع الصدام مع قوة من الخصوم، 

بارعة في اإلنشاد، في هودج على بعير قوي ومعها وصيفتان، تسير في 
 ترديد مع وحولها صفوف الفرسان، تنشد األرجاز الحماسية لجيش،مقدمة ا

 فتلهب مشاعر الفرسان ،شحونة بأنفاس الحربالزغاريد في األجواء الم
 مثل ففي. المتأهبين، فيندفعون مقدمين على األخطار غير هيابين من الموت

 ويبرز ،اجتماعياً) الزغاريد( أهية الزعاريت تتجلىهذه المواقف والمناسبات 
  . مشاركة في األحداثاتدور المزغرد

  : الزغردة/ تة الزغرتعلُّم - هـ

 الفتيات تبدأزغرتة إلى تدرب طويل قد يستمر شهوراً، ف تعلم اليحتاج
 خروجهن إلى البراري لجمع مستغالت،  نعومة أظفارهنمنذبتعلم الزغرتة 

 للتدرب على ،الخضر البرية والحطب، وجلب الماء وغيرها من أعمال
 فتبذل الفتاة جهدها لتعلم ، أكبر سناًهن منالزغرتة بمساعدة من يتقنها م

  . قانها، لتبرز في المناسباتالزغرتة وإت
  :  الضفدع لحس

حتى يضرب ،  الزغروت الصافي الرنان مكانة بين معارفهنولصاحبات
ويمكن تمييز زغروت مرأة عن مرأة ). كأنه زغروت فالنة: ( فيقال، بهنمثلال

وبعامة ، من مسافة بعيدة، ومدته الزمنية، بدرجة صفاء زغروتها وارتفاع صوته
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،  رنين أصفى وصوت أعلى من زغاريت القروياتذاتويات فإن زغاريت البد
  .والعوامل الوراثية عالقة بذلك،  الطعاملنوعيةوربما كان 

 لحس بين وكثيراً ما يربط بعض الناس بين جودة الزغروت و
 فهناك اعتقاد سائد بأن من تلحس ضفدعاً حية ستتقن الزغرتة أفضل ،الضفدع

رناناً؛ لذلك تغامر بعض الفتيات في من غيرها، ويصبح زغروتها صافياً 
مرحلة المراهقة بلحس ضفدع، تدفعها رغبة جامحة لجعل لسانها أكثر طالقة 

  .في الزغرتة، ويكون زغروتها رناناً مميزاً
  : الزغروت والمالالةبين -  و

الزغردة / الزغروت وبين المالالة؛ فالزغروت بين هناك فرق إذن
 وال تظهر فيه فظال يشتمل على أي ل من الحلق مع حركة اللسان، صوت

 لكحروف اللغة، ويحتاج تعلمه إلى تدرب طويل، وإتقانه إلى مهارة ودربة، لذ
  . تبدأ الفتيات تعلمه منذ الصغر

 فال يحتاج إلى مثل هذا الجهد، فتستطيع كل امرأة في المالالة تعلم أما
ِل ِل ِل : (ع هي مجرد قول المرأة بصوت مرتفلمالالةأي عمر أن تاللي، فا

 الزغروت في البيئات المشرعة ز، وكان للبيئة دورها األساسي لذلك تركَّ)لي
في البوادي واألرياف، بينما تركزت المالالة في البيئات المحصورة في المدن 

  .والبلدات
 أمر آخر أن المالالة مرتبطة بالهاهاة ارتباطاً وثيقاً، فال مالالة وهناك

  .     جداً، أما الزغروت فغير مرتبط بشيءدون مهاهاة إالّ نادراً
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     األدب الشعيبالزغروت
  

) زغاريت(و) زغروت (ل مث،ومشتقاتها» زغرتة« ذكر كلمة يتكرر
  الشعبيكقول الشاعر،  نصوص األدب الشعبي كثيراًيف).. زغِرتوت(و
وقرية ) توافيق( بين قُرية نكليزفي وصف اشتباك مع اإل) يع السرراجح(
 الركن الجنوبي الغربي من –) ربية الغةيِوالز( ة منطق فيالواقعتان) حمةال(

 وكانت ، جنوب بحيرة طبرية الواقع المطلة على سهل األقحوانة-الجوالن 
 في وتزغرد ، الرجال على القتاللتحريض تزغرد أثناء االشتباك النساء

  : لهمةيالنهاية تح
   المواِز بالصخر ياغيم دخّان     فَقْع
  

   طاب وزغرِتن يا نـسانا     الكيف 
 تحية ، كثيراً ما تزعرت النساء أثناء السامر في األفراح البدويةو  

 يردومع انتهاء زغروتها ، القبيلةأو يشيد ب، الرجالللشاعر حين يمدح بعض 
  :الشاعر على تحيتها ارتجاالً بقوله مثالً

هلْوتِّ   حغْـرياللّي ز                        
 

   المهرةْ النجديه  رقبة يا 
  : أن ما يقوله هامأىإذا ر،  يطالب بمزيد من الزغاريتوربما  

هعاريتْ                       يابنيي الزِعج 
 

 ِهنيـ   ِعج   ِويةْ سبعه س
 الشاعر صدوقد يق، على عادة البدو» بنت «ـتصغير ل» بنية «وكلمة  

 من يقصد أي فتاة تزغرت وقد ، زغروتهاقتل أطالتي  المرأةأوهنا الفتاة 
والمواقف الحماسية ، فالزغاريت في األفراح، زغرتن ياللواتي النساء مجموعة

  . عنها في الطعامغنى التي ال البهاراتعامة أشبه بالملح و
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 أن الزغاريت معروفة بارتفاع صوتها، فإنها تستغل في المثل، وبما
 والمقصود أن فحيح الحية ،» حيةزغروت«: له الناسفيقال لألمر يفضح ويتناق

 كذلك الخبر الشين يسمع به الناس ،مثير ومكروه يتناقل الناس أخباره بسرعة
  .  كما يسمع بالزغروت من مسافة بعيدة

  :  وزغريتة زغروتة

 في بعض ؤنَّث قد تولكن، )زغروت( الناس كلمة  غالبيةُث يؤنِّال
 –  وفي ذلك عوة إلى األصل.»زغروتة«: فيقالة،  الشعبيشعاراألغاني واأل

 ماك،  وأكثر ما يكون هذا في المناطق الريفية- المَؤنَّثة »زغرودة «أي كلمة
  : )١(في هذا المقطع من أغنية شعبية
 نيالـزيـا بنــاتْ  التوتـةْ  ع   

ــزين    ــةْال ــا ال ع التوت    ال ي
   يـا بنـات    ةْ وزغروت سحجةْ   
   يــا ال الةْ وزغروتــســحجة   
  .»عروسة«: فيقال ، بعض المدنفي »عروس« يشبه تأنيث كلمة وهذا   

كالمناطق ،  كلمة زغريتة فيندر استخدامها إال في مناطق محدودةأما
  : كما ورد في قول الشاعر،  مثالًقبكالن، الجنوبية من بالد الشام

ـِـرتـــي   بـنَـيــــةْيـــاِل زغــ
ــةْ   ــردزغْريتـــ ــ تُطـــ   ةْ زغريِتـــ
    

                                            
 .والجليل الجوالن من شفهية رواية) ١(
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   والغلط الشائعة بني الصحالشائعة التسميات
  

 وعامة، اباً تسميات كثيرة للمهاهاة شائعة على ألسنة الناس كتّهناك
 وتسمية قبالً، رتكالتي ذُ) المهاهاة( تسمية مثل ،بعضها تسميات شعبية حقاً

، وكذلك »زغرودة«:  مثلاب وبعضها ال نسمعه إالّ من الكتّ،»زلغوطة«
  ..»زعاق« تسمية نادرة هيهناك و،»هلهولة« و،»هنهونة« و،»أهزوجة«

  . موقع هذه التسميات بين الصحة وبين الغلط الشائع؟فما

  :الزغرودة - أوالً

 ويعنون بها اب،لكتّ تسمية تشيع اليوم على ألسنة كثير من االزغرودة
وكان من أقدم من استخدم . »المهاهاة«ـ الرجزية المعروفة بصتلك النصو

الشعراء في وصف الزغاريد المنطلقة من حناجر النساء في هذه الكلمة 
وفي المناسبات ، إبان الثورات العربية ضد المحتلين، المناسبات الحماسية

وأطلقها ، ن الشعراء تناقلها الكتابوع، االستقالل حين كانت األفراح تعم البالد
  .»المهاهاة«بعضهم اسماً على األراجيز المعروفة بـ 

على ألسنة عامة الشعب بلفظها هذا غير متداولة » الزغرودة«وكلمة 
ال في البادية وال في األرياف وال في ، خاصة مبدعات هذا الفن، ومنه النساء

وتعريفات الزغرودة .  الكتابفهي لفظة غير شعبية لم يستعملها إال، المدن
 الشروح منها لى إأقرب،  الكتاب في مؤلفاتهم متباينةردهاالتي أو، ومفهوماتها
وبعض الكتاب ،  مشوش ومتناقضالتعريفاتوبعض ،  الجامعريفإلى التع
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وقلة هم ، دون تحديد مفهومها) وزغاريد، وزعرودة، زغرد(أورد كلمات 
  . الذين ميزوها بدقة
  :  التعريفات واألقوال يوضح ذلكهذه  مثلواستعراض

، زغرودة(:  كتابه الذي جاء بعنوانفي محمد خالد رمضان فالكاتب
 فيعر ٢٠٠٩ الصادر سنة )دراسات في الزغرودة الشعبية السورية

 رفع ناهومع،  تقود إلى الفعل الرباعي زغردلغة الزغرودة: (قائالًالزغرودة 
أي ترديد الصوت في ، ن زغردة البعيروأصله م، النساء صوتهن في األفراح

 لدى والزغرودة: (ضيف وي،)وجمع الزغرودة زغاريد، حلقه وهديره فيه
كل ذلك يعود لترديد الصوت في الحلق عبر تواتر .. العامة هي الحنجرة 

ويطلق على الزغرودة : ( أيضاًويضيف ..) زغردةوانسجام واضحين آن ال
وهي معروفة بهذا االسم . »الزلغوطة« السورية اسم لمناطقفي كثير من ا

   ..).ولم نجد لكلمة الزلغوطة معنى في القاموس ، حصراً
 الكاتب في شروحات ال أراها في صلب الموضوع، جعلت ويستطرد

 إلى التعريف، منه  المستفيض ح إلى الشرأقربالتعريف فضفاضاً مشتتاً 
، ) الزغرودةتغني(ويؤكد بأن النساء .  يفترض أن يكون مكثفاً جامعاًلذيا

 لي لي لي(وفي نهايتها تردد بقية النساء )  أيهاغناء(ـوتبدأها المرأة ب
 شعرية الكاتب رمضان في كتابه هذا الكثير من النصوص الويذكر. )١()ليييش
) الزغرودة (  اسم  تحتايته التي أوردها كلها من بداية الكتاب إلى نه،الشعبية

  :لمثال سبيل اعلىومنها ، )الزغاريد(و
   سـبْل   ك حجْل مربـى الجبـل جعـدِ       يا
ــةْع  ــد ريح ــْل الخ بــك د ــد وعيون    نَ
                                             

 .١١ – ٨: ص – زغرودة - 1
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   باِلمتْــل ِمتْلــك وال ربــوك قــيسمــا
ـ يابـدر       مــا اكتمــْلك ليلــة قــدر مثِل
  :  أيضاًوهذا 

  ــك ــل تفتيح ــاين ح ــمين الجن ــا ياس   ي
 ــا ورد بريحــك   وســبيت أهــل الهــوى ي
   ــك ــضك وتفتيح ــي بتغمي ــت قلب   وحرق
          يا ورد مالـت غـصونك وانحنـى شـيحك  
  : القول في كالم الكاتب محمد خالد رمضان وخالصة  

غير متداولة على ألسنة عامة الناس في » الزغرودة« كلمة أن -  آ
 .وأنا أوافقة على ذلك .  مثالًداني وبعض أريافها، كالزبشقدم

ألسنة على » حصراً «اً هي المتداولة شعبي»الزلغوطة« كلمة أن - ب
في المدينة ) عامة الناس: (وأوافقه على ذلك شرط تقييد عبارة. عامة الناس

 .حصراً، ألن كلمة زلغوطة غير متداولة في البوادي وأغلب األرياف
 على ذلك قهوأواف. »زغرودة«تحريف لكلمة » زلغوطة « كلمة أن - ج
 . أيضاً

، )اء أيهاغن (ـوتبدأه المرأه ب،  غناء»الزغلوطة / الزغرودة« - د
 .غناء  ليست)الزغرودة (وفي نظري أن). لي لي لي لي ليش( ـوينتهي ب
 مع الباحث رمضان    أختلفو.  الزغرودة نص شعري موزون    أن - ـه
 مجرد صـوت    ، ألن الزغردة كما بينا سابقاً     ،)زغرودة( داللة كلمة    في ،أيضاً

لتالي أن تكـون   وال يمكن با، وليس فيها كالم ذو معنى مطلقاً،يتردد من الحلق 
  .شعراً
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الصادر » نفحات من تراثنا الساحلي« الكاتب برهان حيدر في كتابه أما
 الزغاريد: (ويقول، )الزالغيط/ الزغاريد(فيضع عنواناً فرعياً هو ، ٢٠٠٩ هسن

  .)١()حسب ما أعتقد نوع من الغناء القصير لهدف محدد
 الغناء  مننوع( حيدر الزغرودة بأنها برهان الكاتب فعري إذن
.  التعريفةيضمر شكه في دق) على ما أعتقد: (ه وقول).القصير

 شيء، والغناء شيء آخر، والمهاهاة شيء الزغرودة«: وللتصويب نقول
يختلف عن الزغرودة وعن الغناء، والنصوص التي أوردها على أنها من 

  . »الزغرودة هي من المهاهاة، ال زغرودة وال غناء
 في بالد الشام اس األعرزعاريد(ادر في كتابها  صكارين.  الكاتبة دأما

  :فتقول ) بين األويها ولي لي ليش
،  إلينا أسماء شتى في كل بلد تمر بهاقد حملت الزغرودة في رحلته(

، والزلغوطة، الزغرودة: فهي مع بعض التحفظ. أو منطقة تسكن فيها
 أضافت وقد .)٢()واألهزوجة.. والترويدة، والهلهولة، الهنهونة، والمهاهاة

 في وتستعرض. التي لم يذكرها أحد غيرها) ترويدة(الكاتبة هنا تسمية 
 شيرالتي سن، الصفحات الالحقة بعض ما جاء من أقوال في هذه المسميات

  . إليها في مواضعها
  !. مسميات ؟سبع

الزلغوطة هي ترديد /  الزغرودة إن: ( الزغرودة بقولهاوتعرف
لي لي «وملحوقة بعبارة » آويها« بعبارة  بأصوات نسائية مسبوقةيجماع

  . )٣() عالية ونغمة واحدة ال تتغيرصواتوهي تطلق بأ» لي ليش 
                                            

 .٣٥٣ – ٣٥٢: ص – سابق مرجع – نفحات) ١(

 . ٣٢ ،٣٠: ص – األعراس زغاريد) ٢(

 .٣١: ص – نفسه المرجع) ٣(
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 العامية من الكلمة محكية اللهجة الهي: ( تعرف الزلغوطة بقولهاكما
وهي ترديد ألصوات الفرح في الحلق ،  الزغرودة محرفة عنهاصحىالف

وكالمها ].  مادة زلغط–جم المنجد مع[، مستندة في قولها هذا إلى )واللسان
  .   محمد خالد رمضانلباحثهذا ال يختلف في شيء عما قاله ا

  :  أحمد رضا قائلةلى فتستند إغرودة عن أصل الزأما
،  وهي في أصل معناها العصر»زغد«وأصل المادة : الزغرودة(

 ءهسقاوزغد ، وكأنه يعصره أو يقلعه، هدر هديراً: وزغرد البعير يزغد زغداً
 عنىزغد البعير وزغرد وزغدب بم: ويقال. عصره حتى يخرج الزبد من فمه

كذلك فإن زغردة النساء هي .  الهدير يتقلع من صدره أو حلقههوواحد؛ و
والظاهر أن العامة .  مضغوطاً عليهاها في حناجررهاأصوات تقعرها وتعص
  .)١ ()دال ثم جعلت الالم مكان الراء والكاف مكان ال،قالت في زغرد وزرغد

  .  مراجعة جذريةيحتاج كالم فهذا

حتى ) ٣٩( شملت الصفحات من ، كثيرةاً صادر نصوصكتاب ضم وقد
 محمد احث البنهج بذلك فنهجت، )زغاريد(وكلها تحت عنوان ، الكتابنهاية 

ومن .  المشار إليه) الزغرودة الشعبية السوريةفي دراسات(رمضان في كتابه 
  : ٧٢ ص ، الكاتبةهاأمثلة النصوص التي أوردت

  آويها ياعروستنا قـومي نـسير فيـكِ       
  آويها عندنا عاللي أحلى مـن عالليـِك         
  آويها وعندنا حمـاةْ بتحبـك وبتريـدِك         
  آويها وأحسن من أمك يلي كانت تربيـكِ     
                                             

 .٣١: ص – نفسه المرجع) ١(
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  : كارين صادر الكاتبة على ما طرحتهحظ يلاومم
 الشام بالد  األعراس فيزعاريد( إشكال في عنوان كتابها هناك -  ١

بين اآلويها ولي لي : ( المقصود في قولهاماف، )بين اآلويها ولي لي ليش
 ية النصوص الرجزأم)! لي لي ليش (أم» اآلويها«؟ فهل الزغاريد هي )يشل

   ؟بينهما
 إشكال، فيه). ترديد ألصوات الفرح في الحلق.. الزغرودة: (قولها - ٢

  . تتحدث؟ أي زعرودة فعن
 ، كثير من النساء دون كالمبه درد الرنان الذي تزغ الصوت المزغأهي

 الشعري الرجزي النصأم تقصد . والمعروف شعبياً بالزغروت أو الزغروتة؟
   ، موضوعا ما؟رحالذي تقوله المرأة لتط

، وهو كالم »صوت يتردد في الحلق« تصف الزغردة مرة بـفالكاتبة
 وكل.  بون شاسعغنية؟ وبين الصوت وبين األ!»األغنية«المعاجم، ومرة بـ 

ما ذكرتْه من نصوص في كتابها يؤكد أنها قصدت بالزغرودة تلك النصوص 
  .الرجزية، وهو ما يناقض الزغردة التي هي صوت يتردد في الحلق

 لم نجد تعريفاً؛ فقد قالت ٩٢ص)  الزعرودة فتعري( عنوان تحت - ٣
، ة ومتنوعة التي ترافق الفرح عديدانيإن األغ: (الكاتبة كارين صادر

 التي رافقت فرحنا غرودةإنه الز،  هو النوع األكثر فرحاً وشهرةنهاومايهمنا م
 ).لخإ..وتوجت مراحلها كلها ، منذ قرون

فلم ،  هي حالة فرح عربية خالصة النسبة الزغرودإن: (واستطردت
 عبية نوع خالص من األغنية الشهي،  عن امرأة غير عربية تزغردوماً يسمعن

 بلهجات ،وتتناقلها األفواه جيالً بعد جيل، عد من أعماق الناسالتي تتصا
،  قائل معين أو زمن محددلىبسيطة تخترق الوجدان الجمعي دون أن تنسب إ
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 االجتماعية إلى تغيرات في مضامينها وألحانها والتوهي تخضع خالل التح
 على اًويبقى أن ننوه بأن الزغرودة ليست حكر: ( أيضاًواستطردت). وأشكالها
بل هي شريكة العديد من أحداث حياتنا كالنجاح في الدراسة ، األعراس

  ).لخإ.. ومجيء مولود
 هو شروحات نماإ،  مكثفاًاً الكالم تعريفاً جامعذا أرى في هال

 وال تفرز زبدة ،واستطرادات حول الموضوع ال تخلو من عواطف شخصية
  .من لبن
 ما نجد ٣١ص) خرى الفرح األاني وأغالزغرودة: ( عنوانتحت - ٤

 يالزلغوطة هي ترديد جماع/إن الزغرودة : (يمكن تسميته بالتعريف في قولها
لي لي لي ليش «وملحوقة بعبارة » آويها«بأصوات نسائية مسبوقة بعبارة 

 ). عالية ونغمة واحدة ال تتغيرصوات تطلق بأوهي» آويها
 النص هما بتوعن،  والزلغوطة شيئاً واحداًالزغرودة جعلت الكاتبة وقد

  . وهذا ما ذهب إليه الكاتب محمد خالد رمضان،الشعري الرجزي
 بدفعة واحدة ، الزغرودة مجرد صوتألن البتة، ما ال أراه صواباً وهذا

  .  يخرج من الحلق مع تحريك اللسان،من هواء الزفير
ليستا »  لي لي ليشلي« ـ وال»آويها« االنتباه إلى أن الـ ونلفت

،  يدل على معنىت الكاتبة ألن العبارة كالم واٍفعبارتين كما ذهب
  .  كذلكليست» آويها«ـوال

 من الزغرودة الكاتبة كارين صادر الرأي القائل بأن أصل تتبنَّ - ٥
ال ) زغرد( والمؤكد أنها من ، الصحةمن له وجهوهذا ال . )٣١ص( ) دزغ(

  ). زغد(من 
من أسماء  على أنها )٣٠ص( )الترويدة (ة الكاتبة تسميذكرت - ٦

 ان في العرس من أغيرد يطلق على ما سم اوالترويدة: (المهاهاة وقالت
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 ) لخإ..  والصمدة في بيت أهلها،وساعة الحمام، ء في ليلة الحناةومهاها
  .)٩٩ص( ") الترويدة" الشعبي العرس(ونسبت هذا إلى كتابي ، )٣٢ص(

فقد قلتُ في ،  غالباً ناتج عن قراءة عجولتبة الكا الزميلة منم وهوهذا
سيجد ، ومهاهاة،  يراقب ما يرد في العرس من أغانمن: (كتابي هذا

والصمدة ، وساعة الحمام،  هو ما يغنى للعروس ليلة الحناءممحورها األه
 ولو تأملت الكاتبة النص األصلي لوجدت حرف عطف ).٩٩ ص() لخإ...

 الترويدةماً عن ؛ فالمؤكد أن المهاهاة مختلفة تما»مهاهاة«و» أغان«بين كلمتي 
 العرس« عادت إلى تعريف الترويدة  في كتابي ولو. وعن التراويد عامة

ال من » رود« لعرفت الفرق، ونلفت إلى أن الترويد من )١٣٠ ص( »الشعبي
  . )١( الكاتبةتذهب كما »راد«

مع : ( قائلةللزغرودةسبعة مسميات ( الكاتبة كارين صادر أوردت -  ٧
 أوردت ما بل،  لم تذكر شيئاً عن أسباب تحفظهااه لكن)٣٠ص() بعض التحفظ

  .  دون مناقشة أي من هذه األقوال)٣٣- ٣١ ص( في هذه المسميات قيل
  :  ال زغرودة مهاهاة

  والسماع المشاهدةفي لمسته و، المعاجمده ما تؤكِّفي القول وخالصة
 المرأة في ترددهالزغرتة هي صوت /بكثرة ال حصر لها، أن الزغردة 

 صوت متصل مرتفع فيصدر حركة اهتزازية مناسبة من اللسان، مع ،قالحل
 تعبر يكاد يقارب صوت الجرس النحاسي، يتردد مزغرداً في األجواء، ،رنان
 اب إطالق بعض الكتّوأن قطعاً، ، عن تأثرها بموقف ما دون كالممرأةبه ال

اء في  تقوله النسالذي ،للداللة على النص الشعري الرجزي) زغرودة(تسمية 
 غالبية ألسنة الدارجة على ، هو من األغالط الشائعةإنما ،مناسبات معينة

                                            
 . وغيرها ٩٩: ص –) »الترويدة «الشعبي العرس (كتاب: انظر) ١(
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» مهاهاة« هي صحيحة التسمية الأن ، بما يتوفر من أدلة مؤكدةأرى و،الكتاب
  .»ةزغرود«ال 

  : الزلغوطة– ثانياً
وبين ،  في المدن الكبيرة مثل دمشقثيراًمتداولة ك» زلغوطة «كلمة
 أن يخفى وال،  في عدد من المناطق،المتأثرين بالمدينة والبلدات قرىسكان ال

وأطلقت » زعروت«، التي هي تأنيث لكلمة »زغروتة«اللفظة تحريف لكلمة 
 ومن جهة ثانية ، من جهة األهازيج واألغاني من بقيةييزهام لتمهاهاةعلى ال

 بعض النساء سمعت وقد تلحقها مباشرة بعد قولها،) الزغاريت(ألن الزالغيط 
 يلمح إلى أن بعض النساء مما ،» نهاهي ونزلغطكنا«: دمشقيات يقولال

  الزلغطةبين والمهاهاة كالم بين  يفرقن-  األقلعلى الخبيرات – نياتالمد
  .)ةزغرتالأي (

) لي..ل..ل..ل: ( عادة، بقولهن، النساء الدمشقيات المهاهاةوتنهي
 خبرة النساء لعدم ،يفي بالزغروت البدوي الرهوهو تشب). لليش.. ل..ل..ل(أو

المدنيات عامة بالزغرتة البدوية، التي تحتاج فضاء مفتوحاً الكتساب المهارة 
  . والدربة

 تالصو أي ،)الزغروت(في البداية تعني ) زلغوطة( كانت كلمة وربما
 ، بهه ثم أطلق على النص الشعري كله الرتباطالذي تردده المرأة من حلقها،

  .الجزء، وهو شائع في اللغة قديماً وحديثاً بكلمن قبيل تسمية ال
 على -  غالباً - للداللة ،  كثيرةفي مؤلفات» زلغوطة« كلمة ردت وقدو

 جاء بعضها تسميةً، والبلدات والقرى المتأثرة بها،  في المدنالمهاهاةنصوص 
  .وبعضها حاول اإلشارة إلى أصلها، لتلك النصوص دون مناقشة االسم

 سقا«:  قولها الدمشقيات، لسان إحدى النساء سهام ترجمان علىتروي
  : بهالحمام زالغيط وزالغيطلي ااهللا شو زلغطو
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ــا ــي  .. أوهـ ــريس اهللا يعطيكـ   أم العـ
ــا  ــواتيكي.. أوهــ ــسعادة بتــ   والــ
  وعقبــال فرحتــك بــالكم  .. أوهـــا  
ــا  ــافيكي .. أوهــ ــي منكــ   ونيجــ
 لنصوص »زغاريد« كلمة  تلبث في صفحات الحقة أن تستعملوال  

  : منها،ثلةمما
ــا ــبس .. أوهــ ــاعريس ال تعــ   يــ

ــا  ــبس .. أوهـ ــة والـ ــد البقجـ   فريـ
ــا  ــان  .. أوه ــروق الريح ــواربك ع   ش
ــا  ــرجس .. أوه ــروق الن ــوالفها ع   وس
ــي لــــيش     ــي لــ ــي لــ   لــ
،  األلسنة في المدينةعلى هي التسمية الشعبية الدارجة »زالغيط« تسمية إذن 

وكلتاهما ،  سهام ترجمانالكاتبة ومنهم الكُتّاب فهي خاصة ب»زغاريد«أما كلمة 
  .أصلها استعملتها الكاتبة دون إشارة إلى وقد. رجزية الالنصوصتعني 

 المرأة استخدمتها لتي إلى المصطلحات ا، االنتباه جيداً هناويحسن
 يعني مما..) غنّوا لي: ( تقلولم، ..)زلغطوا لي زالغيط: ( قالتإذ ،الدمشقية

  . الزالغيط غير األغانيأن
يطلق : ( فيقول»زغرودة« محمد خالد رمضان في كتابه  الكاتبأما

وهي معروفة » الزلغوطة«على الزغرودة في كثير من المناطق السورية اسم
  .)١()بهذا االسم حصراً

                                            
 .٨: ص – سابق مرجع – زغرودة) ١(
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  : البحث عن أصلها يقول رمضانوفي
لقد وجدنا الفعل الثالثي . ولم نجد لكلمة الزلغوطة معنى في القاموس(

فهل . جها وله معان مثل ارتفاع النار لدى توه. ظهور الشمسمعناه و،)زلغ(
 أو.  علمياًول إلى اللغة؟ إن هذا افتراض مقبشعبهي إضافة من وجدان ال

يظهر ذلك من .  وهو رأي مقبول أيضاً،)لغط( و)زلغ(لعلها نحتت من كلمتي 
 الذي يعني )زلغ( لوقربها من الفع. استقرائنا لمعنى الكلمة وهدفها وما تحويه

وهناك رأي آخر لدينا هو أنها .  والتوتر والوهجع واالرتفااالنتشاروالظهور 
،  فكثيراً ما تقلب الحروف في اللهجات العامية،قد تكون تحريفاً لكلمة زغرودة

 أقرب للعلم كونه ،ل الرأي األوحولكننا نرج، تها ورقّتهاحسب وقعها وخفّ
رغم أن ، لغوطةوأقرب لدالالت ومرامي كلمة الزغرودة أو الز، نطقموال

  . )١(..)كلمة زلغوطة أرق وأسهل من كلمة زغرودة
 ،»زلغوطة« ألصل كلمة شياء أة يطرح الكاتب محمد رمضان ثالثإذن

  :وهي
 .وهو المرجح في رأيه» زلغ«من » زلغوطة« أصل أن - ١
 .»لغط«و »زلغ«يمكن أن يكون منحوتاً من كلمتي » زلغوطة« أصل أن -٢
 . عليه االحتمالين السابقينيرجح وهو ،»زغرودة« من محرفة» زلغوطة «أن -٣

 بحثه عن أصل ي أن الباحث محمد خالد رمضان قد تعسف فأرى
 في  مستبعد جداًفهذا، حهرج وهو ما ،»زلغ «فأما صلتُها بـ، »زلغوطة«

» زلغ« من المصدرين وأما نحتُها،  أرى وجهاً للخوض فيهوال، رأيي
 ،أيضاً جداًفأراه مستبعداً ،  وممكناً وهو ما يراه مقبوالً كما ذهب،،»لغط«و

فهو الصحيح ، وأما قوله بأنها تحريف لكلمة زغرودة، وال حاجة للخوض فيه
                                            

 .٨: ص – نفسه المرجع) ١(
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 فالكاتب رمضان يقصد لداللة، مع تحفظي على ا،الذي ال أرى فيه لبساً
 في يتردد صوت الزغردة أصالً بينما ،شعريبالزغرودة والزلغوطة النص ال

  . كالمدونالحلق 
فيضع ، » من تراثنا الساحلينفحات« حيدر في كتابه برهان لكاتبا أما

 حسب ما أعتقد نوع الزغاريد: (ويقول، )الزالغيط/ الزغاريد(عنواناً فرعياً 
 شاب دعي للجندية  الزغاريد بقصةيربطو )من الغناء القصير لهدف محدد

 بدأت«نين،  سبعد سالماًبعودته ،  وعندما ما علمت أمه وأختاه،أيام العثمانيين
  .  وال يسوغ ربط نشأة الزالغيط بهذه القصة،»األفراح والزغاريد

  : )١( الكاتب برهان حيدراه النصوص التي ذكرومن
ــي .. آه ــك وا خيـ ــة غيبتـ   علـــى طولـ
  هلكنا وسكنا البراري وجعلنـا الـشك فرشـتنا       
ــيعتنا   ــشارتك ع ضـ ــت بـ ــا لحقـ   ولمـ
ــا متنــا       ــد م ــن بع ــرح م ــا نف   خلتن
وال .  الغير»زغاريد«من النصوص كلها تحت اسم  كثيراً ويورد 
 كما،  في كالمه بعد ذلك إالّ عرضاً في النصوص»زلغوطة«ترد  كلمة 

  : )٢(في النصوص التالية
ــا ــدا  .. هـ ــذي  نـ ــدا الـ   و نَـ

  طايحــس ــدا ع الـــــ   ونَـــــ
ــا  ــةْ .. هــ ــةْ قويــ   وزلعوطــ
  ـــــــةْ للعـــــــرايسمحب  
                                             

 .٣٥٣ – ٣٥٢: ص – سابق مرجع – نفحات) ١(

 .٣٧٧ و٣٧٣ و٣٥٧و ٣٥٦:  الصفحات–المرجع نفسه ) ٢(
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  :ومنها
ــا ــدا.. هــ ــذي نَــ ــدا الــ   نَــ

   ورق الغـــــــارونَـــــــدا ع 
ــا  ــةْ  .. هــ ــةْ قويــ   وزلغوطــ
ــا  ــضر.. هــ ــة لهالمحــ   ومحبــ
  :ومنها 

ــا ــدا.. هــ ــذي نَــ ــدا الــ   نَــ
ــادر    ونــــــــدا ع البيــــــ
ــا  ــةْ  .. هــ ــةْ قويــ   وزلغوطــ
  وللـــي بعرســـنا حاضـــر.. هـــا 
  :ومنها 

  نَــــدا الــــذي نَــــدا.. هــــا
ــا  ــضره .. هــ ــدا ع الحــ   ونــ
ــا  ــةْ  .. هــ ــةْ قويــ   وزلغوطــ
ــا  ــضره  .. هـ ــا لحـ ــة بهـ   محبـ
  : مما أورده برهان حيدرحظلوي 

 في متن تردوقد و،  هو المتداول شعبياً»زلغوطة« اسم أن - ١
 . ذاتها مرات الشعبيةالنصوص

 الكاتب كما اواستعمله،  متداولة شعبياًغير »زغرودة« كلمة أن - ٢
 .استعملها غيره من الكتاب



 

-٥٤- 

.  في العنوان مرادفاً لكلمة زغاريد»زالغيط« حيدر كلمة استعمل - ٣
 .     فأختلف معهغوياً على ذلك، أما داللةًوأوافقه ل

 ٢٠٠٩الصادر » في العرس الشامي« في كتابه ال منير كيالكاتب أما
 بين جانب أهل العريس وجانب تصدحالزالغيط /عاودت الزغاريد (..: فيقول

 اسم تحت كيال النصوص التي أوردها ةومن أمثل.) .أهل العروس
 : )١(»الزالغيط/الزغاريد«

ــا ــوتْ.. أوهــ ــحن تــ ــا صــ   يــ
ــا  ــمج.. أوهـــ ــاقوتْلّـــ   ل بيـــ
ــا  ــامى .. أوهـــ ــروا اليتـــ   وكبـــ
ــا  ــوتْ .. أوهـــ ــوا بيـــ   وفتحـــ
:  بعد ذلك كما في الصفحاتمراراً »الزغاريد« كيال كلمة ويكرر 

  .»زلغوطة« دون ذكر كلمة ،)..٣٩٧ و٣٩٦ و٣٤٩ و ٣٤٨(
 باستعمال ، وبرهان حيدر، كما فعلت سهام ترجمانال فعل منير كيوقد

مع التذكير بأن ، لها يلتفت إلى أصلمو،  واحدىن بمعوالزغرودةلغوطة الز
  .ال في توجه الكاتب منير كي،يعني الدمشقي»  الشاميالعرس«تعبير 

فيقول »  الشعبية اللبنانيةاألشعار« عكاري في كتابه ن الكاتب أنطوأما
 أو الزغرودة هي تلك األشطر من الزلغوطة(: »الزلغوطة«تحت عنوان 

وأعراسنا ، في أفراحنا عامة، التي تنطلق عالية من حناجر نسائنا، عرالش
داعية بالتوفيق ، مباركة العرس وأهله، معبرة عن الفرح، خصوصاً
فلم ، كالمحورية عند الرجال،  عند النساءطة أن الزلغوالمالحظ ،..والسعادة

  : )٢(وإليك نماذج من الزلغطة، تحورب  امرأةوال ، تسمع رجالً يزلغط
                                            

 .٣٤٦: ص – الشامي العرس في) ١(

 .١٢٨ – ١٢٦: ص – اللبنانية الشعبية االشعار) ٢(



 

-٥٥- 

ــا ــيكِ .. آويه ــاج وص ــا بحت ــروس م ــا ع   ي
ــا  ــشكيكِ  .. آويه ــدار ي ــدا بال ــي ح   ال تخلّ
ــا  ــزيهم   .. آويه ــيهم وِع ِحب ــك مــت ع   بي
ــا  ــوكِ  .. آويه بــك و ــرح إم ــامليهم مط   وع
  . من النصوص على هذا الغرارعدداً عكاري ويورد  

فلم يذكر أي مرادف ،  وحدها»زلغوطة« عكاري بتسمية ن انطواكتفى
. تقوله النساء في األفراح، وذكر بوضوح أنها شعر شعبي نسائي حصراً، هال

ومن جانبي أخالف أنطون عكاري في تسمية هذه النصوص الشعرية 
  .بالزغرودة أو الزلغوطة مخالفة تامة

»  و العادات الشعبية اللبنانيةالتقاليد« معتوق في كتابه فردريك.  دأما
فقال تحت عنوان ، وسمى قولها غناء، ةفيجعل الزلغوطة مرادفاً للهنهون

 اآلييها في أو«تبدأ وصالت الغناء باآلويها الشهيرة (: )الهنهونة/الزلغوطة(
منها ما هو موجه للعريس ، ثم يفيض سيل المقطوعات المنشودة» الكورة

   ...)ومنها ماهو تخصص للعروس، ويتغنى بصفاته
وفي ،  في العنوان)ةزلغوط( أن فريدريك معتوق استعمل كلمة حظويل

 اسماً )وغيرها.. ٥٦ و٥٥ و٥٢ و٥٠ الصفحات انظر (،المتن مرات عديدة
 التي أوردها في )هنهونة(أما كلمة ،  بالمهاهاةالمعروفة يةالشعرللنصوص 

 وأصبح رأيي في ، في ما ذهب إليهالرأيوأخالفه . فلم يذكرها الحقاً، العنوان
  . واضحاًهذا

  :األهزوجة - ثالثاً
 ومحصورة في بعض ، للداللة على المهاهاة قليلة»جةوأهز «ةتسمي

 هاهاة الذين أطلقوا على المابلكتّالمناطق الشمالية الغربية من سورية، فا



 

-٥٦- 

 أسماه  الذي خصص كتاباً،منهم عبد الحميد مشلح، قلة» أهزوجة«تسمية 
والنصوص التي أوردها . ٢٠٠٧ سنةصادر ،» الشعبية في إدلباألهزوجة«

  : مشلحيقول.  كما لمست،ن المهاهاةكلها م
: ويضيف..) »الهنهونة« والتي يطلق عليها في العامية األهزوجة(..

 ، منطورالبنفجاء في لسان العرب ،  األهزوجة في لغتنا العربيةى معنوأما(
: وقيل، صوت مطرب: والهزج، الفرح: والهزج، أنها مشتقة من الهزج

. كالم متقارب متدارك: وقيل،  مع ارتفاعيقق دصوت: وقيل،  فيه بححصوت
التهزج صوت : وقيل، الهزج تردد التحسين في الصوت: سحاقإوقال أبو 

  ).مطول غير رفيع
 األهزوجة مع أخواتها األغاني أن نجد وهكذا«:  مشلحويضيف

  .».. عذباً ألدبنا الشعبيمنهالً تشكل ،واألمثال والحكايات
عتمداً على نفسي وبما أحتفظ من سأتحدث عن األهزوجة م(: ويقول

 منتشرينمخزون شعبي عن محافظتي إدلب أوالً وعن زمالئي وأصدقائي ال
  . )١()..في أرجاء المحافظة

 األمثلة من يوردو، »أهازيج« و»أهزاج« في كتابه يكرر كلمة واستمر
 تسميةوأحياناً يذكر ،  آخر الكتابحتى» ١٣«النصوص من الصفحة 

 الصفحة ذاتها يسمي مثل هذه وفي ،»١٥صفحة «قوله كما في  » هنهونة«
 يتم في حفل يوم السبوع من غناء ما(: فيقول» األهازيج«النصوص بـ

  . )ورقص وإطالق األهازيج أكبر بكثير
  : النصوص التي أوردها عبد الحميد مشلح، هذا النصومن

   ــه ــى بداللُ ــزال يرب ــزال غ ــا الغ   إج
                                              

 .١١- ١٠: ص – سابق مرجع – إدلب في الشعبية األهزوجة) ١(



 

-٥٧- 

 ــه ــشي أموالُـ ــه تنتـ ــى وجهـ   وعلـ
  مجــد الخــالق ويرشــد النــاس بأقوالُــهي  
  ــه ــةْ شـــرف بأفعالُـ   ويـــصير للعيلـ
  : أيضاًوهذا 

             قوم اتنقَّل يـا قمـر قـوم اتنقّـل يـا زيـن  
          عـين سهران طول الليالي مـا غمـض لُـه  
  وحياة مـن سـبحوا لُـه فـي ظـالم الليـلْ           
            غزالن مـا فيـه ببلـدنا وهالغزالـةْ منـين  
ولم ، د الحميد مشلح عن كيفية قول األهزوجة يتحدث الكاتب عبلم  

» أيها«لكن بعض النصوص التي ذكرها تبدأ بـ، يتطرق إلى األلفاظ البادئة
  : سابقاً، ومطلعهروذكالمنص في ال ما ك،بفتح الهمزة

ــا ــا المحــشي  .. أيه ــوم طبخن   الي
 :نصهذا ال ي فما ك، بكسر الهمزة»إيها« يذكر وأحيانا  

ــا ــا  .. إيه ــسنا ي ــا عري ــضانيي   أبي
  يـــا قـــضيب الخيـــزراِن.. إيهـــا 
ــا  ــر .. إيه ــن النظ ــك م ــاف علي   بنخ
  ويحميك من العـين الخـالق الرحمـانِ        
إال أن هذه التسمية » زلغوطة «تسمية أن الكاتب مشلح لم يتطرق إلى ومع 

  ):    ١٦( صفحة ، التي أوردها مثل هذا النصوص في متن بعض النصررتتك
   حواليهـا  اليوم الـشمس طلعـت ونـورت      

ــا   ــا آلليهـ ــسل وعيونهـ ــا عـ   تمهـ
 



 

-٥٨- 

ــب  ــن ذه ــة م ــت طاب ــي البي ــت ف   البن
  زلغطوا يا حبايـب وافرحـوا يـا أهاليهـا          
  ): ٢٣( الصفحة ، هذا النصومثل 

ــازار   ــى البـــ ــت علـــ   نزلـــ
ــشخوشةْ   ــترت خـــــ   واشـــــ
  واللّـــــي مـــــا بتـــــزلغط    
  تــــصبح عينهــــا مبخوشــــةْ   
 نقاطال  فينجمله ، الحميد مشلحعبد الكاتب إشكال في ما أورده هناك 

  : يةاآلت
ولم يشر إلى أنها ، »أهزاج«وجمعهاعلى » أهزوجة« أطلق تسمية -  آ

وال إلى المناطق التي ،  الشعبيبتسمية متداولة لهذا الصنف من األد
 تسمية يطلق السبب الذي جعله إلىوال ،  فيها هذه التسميةستعملت
في » لبإد« أن نساء بلده مع، على هذه النصوص» أهزوجة«

، ال أهزوجة »زلغوطة«النصوص التي أوردها، تسمي هذه النصوص 
  .كما ذهب

: يقول و، شعبيةغير )أهزوجة( تسمية  بأن جهة ثانيةمن يصرح - ب
 في النصوص التي جد أولم. » في العامية الهنهونةليها عقيطلَ«

   .ب في إدلالنساء سنة على أل)هنهونة( تسمية  وجودأوردها ما يؤكد
 في النصوص التي أوردها الكاتب مشلح، مرروية عن نساء جدن -  ج

والملفت أن . ،»زلغوطة« مرات، هي تكررت إدلب، تسمية واحدة
  . في كتابه المخصص لهذا الموضوع لم يشر إليهاالكاتب

 محاولته تقصي دالالت الهزج في المعاجم فلم تسهم في حل إشكال أما
  .التسمية التي ذكرها



 

-٥٩- 

الغناء «:  في مقالة له بعنوان العوانييمحمد بر الكاتب شارك وقد
 زميله عبد الحميد مشلح في إطالق تسمية »الشعبي في محافظة حمص

 العنوان الفرعي وضع مثل هذه في ف، مثل هذه النصوص على»أھزوجة«
ولم يشر إلى أي فارق بين األهزوجة وبين ، »الهناهين«النصوص تحت اسم 

 وأهازيج كالً من أهازيج الرجال جعل أنالً ب إشكااألمربل زاد ، الهنهونة
ولم يشر إلى تداول تسمية ،  نمطين من األهزوجةمجرد -  »الهناهين« - النساء 

  .  )١( بين عامة الناس والنساء خاصة، لهذا الفن من األدب الشعبي»أهزوجة«
   : الهنهونة -  رابعاً
لى لسان ع، وهناهن، وهناهين، وجمعها هنهونات) هنهونة( كلمة وردت

 ،)المهاهاة ( بـالمعروف للداللة على النص الشعري الرجزي ،عدد من الكتاب
 أو هزوجة مرادفاً لألهموبعض،  جعلها بعضهم مرادفاً للزغرودةقدو

  ..أو الهلهولة، الزلغوطة
التقاليد  (ه معتوق من أوائل من ذكر الهنهونة في كتابفريدك.  دوكان

المنشور سنة ) » ميداني في شمال لبنانثبح«والعادات الشعبية اللبنانية 
  : يقول»الهنهونة /الزلغوطة«:  فتحت عنوان فرعي،١٩٨٦

نبدأ رحلتنا الطويلة والجميلة من عكار مع باقة من الهناهين ( 
 بالكبار في جو من ر الصغاوتداخلتصوروا عجقة عرس بلدي .. المميزة

 يقطع جميع ائيس يعلو صوت نوفجأة، واللباس المسترسم، الفرح العارم
  : األحاديث الجانبية

  آويها عروس عـروس قيمـي الغطـا وارميـه          
  آويها يـرحم ابـو الحيكُّـه والـورد فـتَّح فيـه             
                                             

 .١: ع – الشعبي التراث مجلة) ١(



 

-٦٠- 

  آويها والصدر ميـدان البـن العـم يلعـب فيـه           
   لـــــي لـــــي لـــــي  لـــــي 
  ..).  تقال هذه الزلغوطة بالشكل ذاته رونوفي منطقة بشري والبت..   

 في »زالغيط«و» زلغوطة« معتوق ذكر تسمية كاتب الرويكر
 ويورد مزيداً من النصوص تحت هذا االسم، دون ذكر ،الصفحات الالحقة

  . )١(»هنهونة«لكلمة 
مراراً للداللة على نصوص المهاهاة، » زلغوطة« الكاتب كلمة استعمل

ولم ، ه العنوان الفرعي المشار إلييإال مرة ف» هنهونة«بينما لم يذكر كلمة 
أهي » هنهونة«كما لم يشر إلى كلمة ، يلتفت إلى أصل أي من التسميتين

  . اب مستعملة إال على ألسنة الكتّير غممتداولة على ألسنة النساء أ
 فال ، معتوق أن تسمية هنهونة ليست شعبيةدريك في كالم فرويلمس

 التي تتردد ، الشعبية فعالًة زلغوطة هي التسميةيرددها إالّ الكتاب، وأن كلم
 وهو واضح فهو بالهنهونة عناه ما ماعلى ألسنة عامة الناس والنساء خاصة، أ
  .النص األدبي الرجزي الذي تقوله النساء

  .  هنهونة في نظري مناقضة لروح المهاهاة المتسمة بالقوة والحماسةوتسمية
فقد ذكر ، )تخاريم كفر (ه الدين كيالي في كتابصالح الكاتب فعل ومثله

 والجمع ةزلغوطة أو هنهون] كفر تخاريم[ البلد هجة لفي( الزغرودة أن
 األمثلة التي منو).  شعر عاميوهي: (ويضيف، )زالغيط وهناهين

  :  )٢(أوردها
  هاهـــا أهـــال وســـهال  

                                             
 .عدهاب وما ٤٨: ص – سابق مرجع – اللبنانبة الشعبية والعادات التقاليد) ١(

 .١٠٩ – ١٠٨: ص – تخاريم كفر) ٢(
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ــال   ــك الكحـ ــا بعينـ   هاهـ
ــوالي     ــا م ــي ي ــا إله   هاه
  هاها الفرح من دياركم ما بـيخال       
  :ومنها 

ــيكم   ــاء اهللا علـ ــا شـ   مـ
  اهللا علــــيكموعــــين  
  وعـــين الـــسوء تعمـــى  
  اللي بتطلـع بالغـدر علـيكم        
 بلدة كفر تخاريم ـ حسب في  الزلغوطة والهنهونة تسميتان شعبيتانإذن  

 الكاتب شيئاً يوضح هذا الفن في ف ـ ولم يضي الدين كيالصالح الكاتبقول 
  .  األمثلة القليلة التي أوردهاغير ،المنطقة المشار إليها

 في: (فيقول)  دير بعلبةبلدة( الرحيم كنعان في كتابه عبد تبالكا أما
وعندها تعقد الهناهن والزغاريد فوق ، روسنهاية التعليلة تحضر الحنة للع

 حول أمثلةويكرر تسمية هناهن في الصفحات الالحقة مع ، . ).رأس العروس
  :)١(ومنها، مناسبة قولها

ــوى    ــان اته ــن عرق ــت ع دارك   إجي
  داركــن بالنــار اتكــوى وطلعــت مــن  
  النــي قتيــل آدم والنــي قتيــل حــوى 
  قتيل محبـوبتي هـاللّي قاعـدةْ جـوى           
 *  *  *  

                                            
 .٩٥ – ٩٣ و ٦٩: ص – بعلبة دير بلدة) ١(



 

-٦٢- 

ــانير   ــى التن ــدوا عل ــا قع   )١(آه يام
ــن   ــفّوا دواويــ ــا صــ   آه ويامــ
ــوز     ــا بتج ــسنا م ــالوا عري   آه وق
  آه تجــوز وقلعنــا عيــنهم بالمــسامير  
   :  على كالم عبد الرحيم كنعانويالحظ 

ولم يشر ) ٩٣ص ( الزغاريد على كلمة الهناهن كلمة عطف أنه - ١
  ! جاء العطف سهواً ؟لفه.  فرقاًيرى كانفيما إذا ، إلى الفرق بينهما

 مع أن المتداول على ألسنة ،مراراً» هناهن« الكاتب كلمة كرر - ٢
 ، كلمة شعبية متداولةهاولم يشر إلى أن، »هناهن« ال »هناهين« لفظة ابالكتّ
 من »هناهن« ةأو أن استعمال لفظ،  ألسنة عامة النساء في منطقتهعلى

  .اجتهاده الخاص؟
 تلك النصوص »الهناهن«ـ عنى به أنكد األمثلة التي أوردها تؤ-٣

  .  التسمية التي ذكرها تحتاج مراجعة بالتأكيدهومثل هذ، الرجزية المعروفة بالمهاهاة
) األهزوجة الشعبية في إدلب( الحميد مشلح في كتابه عبد الكاتب أما
 وقد جعلها مرادفاً هونة، فيتوسع قليالً في الحديث عن الهن٢٠٠٧ سنة الصادر

).  والتي يطلق عليها في العامية الهنهونةاألهزوجة: (يقولإذ ، لألهزوجة
كل : (وحول أصل التسمية يستند مشلح إلى القس جرجس شلحت في كتابه

أصلها ،  سريانيةةأن الهنهونة لفظ(ى الذي ير) الطرب في هنهونات حلب 
  .)٢ () ما يسبقها لفظ إيهاوغالباً، هونايا ومعناها تهنئة

                                            
 .التقليدية الخبز أفران من وهو تنور، جمع: التنانير) ١(

 .١٠: ص – سابق مرجع – إدلب في الشعبية األهزوجة) ٢(
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» أهزاج«و» أهزوجة« صفحات كتابه التالية تسميات في مشلح واستعمل
 كما في الصفحة اًهنهونة إال نادر «مية بينما لم يستعمل تسكراراًت» أهازيج«و
  ): حاضرات لتطلق الهنهونة التالية تتقدم إحدى الثم: (حيث يقول) ١٥(

ــفر   ــا رز أصــ   يــ
  وعلـى الـبالط بيتكـسر    
   والحمـــد هللا يـــاربي  
   اللي بيـتكم مـا تكـسر       
، كما في )األهزاج( و)األهازيج( ـ ب يسمي مشلح مثل هذه النصوصثم  

  :)١( ومن أمثلتهاوغيرها،) ..٤٥ و٤٤ و٢٦ و١٥ و١٤( الصفحات
  وقفـــــي وقفـــــة الـــــستّاتْ   

  حسن يوسسف حـط ع الخـدين غمـازاتْ         يا   
ــات   ِ ــي وال فـ ــي الح  لـ ــود يلّـ   عنقـ
  واللي ياخد بنات األصايل ال يحسب حالُه مـات         

  :  أنه ، على ما أورده الكاتب عبد الحميد مشلححظل يومما ِ
 في -  وهذا ، )هزوجةاأل (كلمة مرادفاً ل)الهنهونة( كلمة استعمل - ١

 لتمييز لمافي تعريف كل منه يحتاج إلى إعادة النظر - رأيي 
 . ماأو لمعرفة مدى تطابقه، مابينه

 يطلق عليها جة أن األهزو،)١٠( فحةص الفي أن الكاتب ذكر مع - ٢
 ية فيها تسمردفإن النصوص التي أوردها ال ت، )هنهونة(في العامية 

 ،بل ترد على ألسنة النساء في النصوص، أهزوجة أو هنهونة
 : )٢(ومنها..) طواوزلغ، وزالغيط، زلغوطة: (تسميات

                                            
 .٤٥ - ٤٤: ص – نفسه المرجع) ١(

 ٧٦: ص–المرجع نفسه ) ٢(
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ــزالِن    عريـــسنا وعروســـتنا جـــوز غـ
ــوادي   ــارحين بـ ــسعد سـ ــا والـ   بالهنـ
  واليوم بفـرحتهم صـار البـسط بكـل مكـاِن             
  وأصوات الـزالغيط وصـلت للـشام وعمـانِ         
  : )١( النص التاليوكذلك  

  يــا حبايــب بــرق بــرق    
ــورق   ــين ال ــصفور ب ــا ع   وي
  ودخلكـن يــا نــسوان زلغطــوا  
  وةْ أم الحلـــــقْلهـــــالحل  
 ، بين الناس وفي مقدمتهم النساءلة يعني أن التسمية الشعبية المتداووهذا  

ال » زلغوطة« هي ال الفصل في مثل هذه المجقولوهن صاحبات ال
 ووالملفت أن الكاتب عبد الحميد مشلح لم يشر ول، »هنهونة« وال »أهزوجة«

  !.ليه المشار إإشارة إلى كلمة زلغوطة في كتابه
الغناء الشعبي : ( محمد بري العواني في مقالة له بعنوانالكاتب يتفقو

 الكاتب عبد مع) التراث الشعبي(المنشور في مجلة ) في محافظة حمص
وحدد ، واحدبأنهما شيء » الهنهونة« و»األهزوجة« وصف في مشلح يدالحم

  : )٢(وذكر ثالثة أمثلة منها،  فن نسائي»الهناهين«العواني أن 
  يسنا يـا نـاس شـو تقولـوا فيـه           عر.. هاو
  هذا ذهب قبرصي جنس الزغـل مافيـه       .. هاو 
                                              

 .٣٢: ص – نفسه المرجع) ١(

 .١٣: ص – سابق مرجع – ١: ع – الشعبي التراث مجلة) ٢(
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  واللـي راح لبيـت حمـاه وقطـع فيـه       .. هاو
  يباله رب الـسما بعاهـة تناشـح فيـه         .. هاو  
  :  ذكر العواني يتضح ومما  

أو أن الهنهونة ،  أنهما واحدعلى إلى الهنهونة واألهزوجة ينظر أنه - ١
  . دون مزيد من اإليضاح، هزوجةالنمط النسائي من األ

 إلى تسميات شائعة بين الدارسين مثل -  العواني -  يتطرق لم -  ٢
  . تماماً كما فعل عبد الحميد مشلح، »الزلعوطة«و» الزغرودة«

 . أشك في ذلك!.  شعبياً في حمص ؟اولة متدير تسمية زلغوطة غفهل
 في ساتراد، زعرودة: ( ه الكاتب محمد خالد رمضان في كتابأما

 ، كلياًرودة الهنهونة فهي غير الزعأما: (فيقول)  الشعبية السورية لزغرودةا
 أمه أو جدته ل من قبللطفلوهي غناء فردي يغنى ، فالهنونة لألطفال فقط

الهنهونة : (ويضيف)  ال تغنى الهنونة للكبار أبداًذاإ]... تنويمه  [ يمهلتني
األطفال مستعملة ] تنويم[ي لتنييم  كاصطالح شعبتستعمل ألطفالبمعنى أغنية ل

 من »هلهولة«وربما في المحافظات األخرى تستعمل كلمة ، في دمشق وريفها
  . )١(..)هلل أو ترنيمة من رنم 

  :رمضان خالد محمد يرى الكاتب إذن
  ). الزلغوطة(ويعني بالزغرودة ، كلياً الهنهونة غير الزغرودة أن - ١
  .  األم أثناء هدهدة الطفل ليناماه الهنونة أغنية فردية تغنيأن - ٢

 وأخالفه، لزغرودة أتفق مع الكاتب رمضان في أن الهنهونة غير اوأنا
 وليست ، التي أرى أنها مجرد صوت ال كالم فيه،الرأي في مفهوم الزغرودة

  . نصاً شعرياً
                                            

 .١٠ – ٩: ص – سابق مرجع – زغرودة) ١(
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 ، وهو من أقدم من كتب في هذا الموضوع، العقيليمجدي الكاتب وكان
 عند السماع«: الهنهونة وبين الزغرودة في كتابه فرق بوضوح بين ومن

 تطلق الزغاريد: (  إذ يقول،١٩٨٠ أو ١٩٧٩ سنة حوالي الصادر »العرب
،  التي تقولها واحدة من النساءهينعادة في األعراس بعد قول الهنا

 النصوص القليلة التي أوردها ومن. )١() بها بقية النساء بالزعاريدتجاوبهاو
  : هونة مثاالً على الهن

  ياناس صـلو ع محمـد      
  ويــا فاطمــة بنتــه   
  ولـك الحمـد يـا ربــي    
ــه      ــه نلت ــي طلبت   الل
ــيش   ــي لـ ــي لـ   لـ
  :  التاليةالنقاط في تماماً العقيلي واضح ومحدد كالم 

  . الهنهونة غير الزغرودة– ١
 الهنهونة نص شعري تقوله إحدى النساء، أي مرأة واحدة وقد - ٢

  .أورد مثاالً عليها
  .بعد قول الهنهونة، لزغاريد أصوات تطلقها النساء من حناجرها ا- ٣

 من أفواه مزغِردة أتفق مع العقيلي بأن الزغاريد مجرد أصوات وأنا
 تسمية هنهونة على النصوص إطالقوأختلف معه في ، النساء ال كالم فيها

 قطعاً، وهي رجز شعبي يقال بطريقة لمهاهاةالرجزية التي ذكرها، فهي من ا
  .  تماماً عن الهنهونةتختلفاسية، حم

*  *  *  
                                            

 .٩١ – ٩٠: ص – ١: ج – العرب عند السماع) ١(
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 ،»الزغرودة« التي تحدثنا عنها، وهي التسميات إلى إضافة
:  مثل، هناك تسميات أقل تداوالً،»الهنهونة« و،»األهزوجة«و، »الزلعوطة«و
 أرى ضرورة للحديث عنها، فالزعاق يعني ال. »الزعاق« و،»الهلهولة«

يا فالن ازعق «: ض اللهجات، فيقالالصراخ، كما يعني المناداة في بع
وهذه التسمية محصورة في بعض المناطق الجنوبية الشرقية . أي ناده. »لفالن

  .من بالد الشام، وفي إطار ضيق
وتعني الصوت المرتفع أصالً، فاستهل » هلل« الهلهولة فهي من أما

نقحه  فالن شعره إذا لم يهلهل« صوته بعيد الوالدة، وفعاً رابكىالوليد إذا 
: هلهل الصوت«، و» ولذلك سمي الشاعر مهلِهالً،وأرسله كما حضره

  . )١(»رجعه
 أن هناك صلة ما بين األرجوزة والمهاهاة من جهة، وبيت الهلهلة ومع

من جهة ثانية، فإن الهالهيل في الغناء الشعبي تعني شيئاً آخر، وال أرى 
 أغلب بالد الشام - الشام وجها موجباً إلطالقها على المهاهاة، فهي في بالد

وقد تعني في .  للطفل لينامغنّى تعني تلك األغاني الهادئة التي تُ–على األقل 
 كالعراق، األهزوجة الحماسية التي يرددها الرجال ، العربيةقطاربعض األ

  .  عادة في مواقف معينة كالمسيرات
  

  

                                            
 .هلل – العرب لسان) ١(
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   املهاهاة باألرجوزةصلة
  

 منها إلى ماقبل اإلسالم ثيريرجع ك، ة التراث بأرجاز متنوعكتب حفلت
قالها رجال ونساء من ، تناولت مواضيع مختلفة يغلب عليها الحماسة، بزمن

، خاصة ساعة المصاولة في الحروب،  وفرسان وغيرهم من عامة الناسادةق
والصبر على ،  وحب اإلقدامةيثير فيه الحمي، ليتزود القائل عبرها بزاد معنوي

  . بالحماسةنهمه النساء لتحريض الرجال، وشح كما قالت،المكاره
 المحدودوالزمن ، المحكومة بالضغط النفسي،  المواقف الحماسيةوكانت

في لحظات من ،  الخصم في القتالمالقاة الروحي والمادي عند االستنفارو
 مثل هذه ونتفرض أن تك..  تكون الفاصل بين الحياة والموتدالزمن ق

قليله األشطر، سريعة ، واضحة الغاية، يبلة التركسه، األرجاز قصيرة الجملة
 ألصوات اممشوقة متدفقة كوجيب القلوب الثائرة، ك،متالحقة كوقع السناب

  .  األخطارم متراقصة الوميض في مدله، السيوفمتشاقا
 المرأة دائماً في لب الحدث، فالقبيلة حين تتحرك تندفع كلها وكانت

 دائماً نفير فيرفالن..  وحيواناتهاوتهاوبيبقضها وقضيضها، بنسائها وأطفالها 
عام، تلعب المرأة فيه دور النشيد الذي يهيج النفوس، والرمز الذي يموت 

  . المحاربون دفاعاً عنه
 المرأة عن مشاركتها في المعمعة، حين يكشر الخطر أنيابه، بما وتعبر

التها  تلك التي ق،سائرة األراجيز الأشهر من أراجيز حماسية، ومن قولهت
 وتناقلها ويوم أحد، قار، ذي يوم: مثل مشهورة،  حربيةالنساء في مناسبات
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الناس منذ ساعة قولها، حتى صارت أدباً شعبياً في زمانها، وأشهر هذه 
  . ، فمن هو طارق؟ ومن بناته؟) بنات طارقنحن(األراجيز أرجوزة 

  :  بنات طارقنحن

 لىص(وروي أن النبي ، ة ذي قار بعد موقعة بدر بأشهر قليلوقعة محدثت
 فرفع يديه فدعا لبني شيبان أو ،مثلت له الوقعة وهو بالمدينة) اهللا عليه وسلم

  .  هزيمة الفرسِري يزل يدعو حتى ُألمو،  بني ربيعة بالنصرلجماعة

وظل بنو . »اللهم انصر بني ربيعة،  بني ربيعةإيهاً«:  أنه قالوروي
 الوق، ودعوته لهم) ص(ار النبي  بشعاربيعة مع الزمن إذا حاربوا دعو

  . )١(» رسول اهللا وعدكيا«: قائلهم
 امنه، ل لدفع العرب لالستماتة في القتامتضافرة  لعبت عواملوقد
 يوم «ـ الذي عرف ب،»رقَّشَالم« يصيبهم ما أصاب بني تميم في نخوفهم أ
 وقتل،  بني تميم فأوقع بهم- بأمر منه - كسرى  عامُلدع حين خَ،»الصفقة

  . )٢(منهم مقتلة عظيمة
 تجمعت قبائل شيبان وعجل وجموع بكر - ذي قار – هذا اليوم وفي
 ،وكانوا يتيمنون به،  حنظلةَ بن ثعلبة بن سيار العجليرهم وولوا أم،بن وائل

وضرب ).  أرى إال القتالال: (فقال لحسن سيرته، وحكمته، ورأيه الحازم،
،  عجلتوحين اشتد القتال ثبت، ر القبة حتى تف وآلى أالّ يفرةعلى نفسه قب

  :       منهم تقولوامرأة
 يظفروا يحرزوا فينا الغُـرْل                        إن
                                             

 .٧٦: ص – ٢٤ ج – األغاني كتاب) ١(

 .بعدها وما ٣١٨: ص – ١٧ ج – األغاني كتاب) ٢(
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   فـداء لكـم بنـي ِعِجـلْ        إيهاً
  : القتاللى أيضاً تحض الناس عتقولو 

ــاِنقْ                             إن ــوا نع  تَهِزم
   النمــاِرقْونَفــِرش و 
ــوا  تأو   ــارقهرب   نف
  وامــق غيــِر ِفــراقَ  
 ر، أحدهم جابر بن أبج، وهي أم عشرة نفر، مارية ابنتهلى حنظلة إوقام 

 ضن وقطع و، إلى األرضت فوقع– أي بطان هودجها – وضينها قطعف
        . كي ال يفكر أحد بالرحيل هرباً من الحرب، إلى األرضنفوقع، النساء

  : حين وقعت النساء إلى األرض، ابنة القرين الشيبانيةونادت
   بني شَيبان صفّاً بعـد صـفّْ       ويهاً

  غُوا فينـا القُلَـفْ       إنبـصتُهزموا ي   
  . عرضة للسبي في حال هزيمتهمن سيكُمه بذلك قومها بأن نساءمحذرة 

لتخف أيديهم ، ناكبهم من بني شيبان أكمام أثوابهم من مئة سبعمفقطع
 الفضل األول في تثبيت ،نظلة عجل ورئيسهم حوكان لبني، بضرب السيوف

  :ومما قاله، ودفعهم إلى القتال، القوم
ــدوا                        قـــد ــاع أشـــياعكم فحـ  شـ

   وأنــا مــْؤٍد جلْــد  علــي مــا 
  ســو ــرد                         والقَـ ــا وتَـــر عـ  فيهـ
   ِذراِع البكْـــِر أو أشَـــد  ِمثْـــلُ   
ــد   ــدو ق ــومي تب ــار ق ــتْ أخي    جعلَ
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إنــد ــا بـ ــا لـــيس منهـ    المنايـ
   فـــداكم وأبـــي والجـــدنفـــسي 
  .  )١( أن هزموهمإلى اليوم ذلك فجالدوهم 

 فيها من أرجاز قيلوتناقلت األلسنة ما ،  لوقعة ذي قار صدى واسعكان
 تزل كثيرات من لماو، وجاءت موقعة أحد بعدها بشهور، وأشعار حماسية

 زوجة أبي سفيان، حزينات على بة وعلى رأسهن هند بنت عت، قريشاءنس
   .قتالهن في معركة بدر

، ودنا بعضهم من بعض، )حدُأ( سفوح جبل عند التقى الجمعان وحين
وأخذن يضربن باألكبار ،  في النسوة اللواتي معهاةقامت هند بنت عتب

  :   )٢( ويقلن، في االنتقامبةرغ، ويحرضن الرجال على القتال، دفوفوال
 بنـــات طـــاِرقْ                         نحـــن

ــشي  ــارق نم ــى النم    عل
  رفـــي المخـــاِنقْالـــد   
  ــسك ــارقْ والم ــي المف    ف
ــاِنقْ إن   ــوا نُعــ    تُقِبلــ
ــاِرقْأو  ــدبروا نفــ    تُــ
   غيـــر وامـــقِفـــراق 
                                             

: ص – ١ ج – التاريخ في الكامل. بعدها وما ٢٠٦ :ص – ٢ ج – الطبري تاريخ) ١(
٤٩٠ – ٤٤٨. 

 السيرة و ،١٩٠: ص – ١٥ ج – واألغاني ،٣٣٨: ص – ١٢ ج – األغاني كتاب) ٢(
 – التاريخ في الكامل و ،٢٢٥: ص – ١ ج – والمغازي ،٧٢: ص – ٣ ج – النبوية

 .٤٩٠ – ٤٤٨: ص – ١ ج
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  : راية قريش بني عبد  الدار حملةَويحرضن
ــا ــدارإيه ــد ال ــي عب    بن

  األدبــار حمــاة إيهــا 
   بكل بتّــــــار   ضرباً 
  :»ويها« كن يقلن الروايات بعض وفي 

   بنــي عبــد الــدارويهــا
ــا  ــار ويه ــاة األدب    حم
   بكل بتّــــــار   ضرباً 
 يقال في مطالع األرجاز كان »ويها« و»يهاإ« يعني أن كالً من وهذا 

  .  التي تقولها النساء قديماً

  :  وبنات طارق طارق
 بهذا تمثلت (إنما أن هند بنت عتبة نف الروض اُأل صاحبذكري

في حرب الفرس ،  وإنه لهند بنت طارق بن بياضة اإلياديةجيز،الر
   . حول بنات طارقرة روايات متواتاكوهن. )١(..)إلياد

 نهو أبو نفيس واسمه ميمون ب:  وقيل، بن منيةيعلى روي أن فقد
.. ن كنانة يقال لها زينب  من بني تميم تزوج امرأة من بني مالك ب،يعلى
  :   يقلنتي الالق من بنات طاروهي

 بنـات طـاِرقْ                          نحن
   على النمـاِرقْ   نمشي 
                                             

 .١٢٩: ص – ٢ ج – األنف الروض) ١(
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إثر إصابتها بالحمى، فحزن عليها ،  بتهامة عائدة من مكةفتوفيت
  :زوجها وقال يرثيها

 الناِس لمـا نَحبـوا                        رب رب يا
  بوا أفْضوا من منى وحص    حينو 
ــب                          ال  لْيوع ــح ــسقَين ملَ ي 
  سترادوالم     الكوكـب ال سـقاه   
   أجل حماهن ماتت زينـب      ِمن 
  : بنات طارق اللواتي يقلن) ص (لنبي ا زوجشة السيدة عائورأت  

ــن ــاِرقْ                      نح ــات ط  بن
   النمـاِرقْ   علـى  نمشي 
  . )١()الخيل أحسن من النساء:  من يقولأخطأ: (فقالت 

  .  ذلك إشارة إلى ما وهبن من أصالة وحسن فائقوفي
 بن عبد يحيى بنحدثني محمد : قال،  الزبيرحدثنا:  الحرمي قالوروى
  :  قال،الملك الهديري

جلست ليلة وراء الضحاك بن عثمان الحزامي في مسجد رسول اهللا (
  ). طاِرقْ بناتنحن: ( فذكر الضحاك وأصحابه قول هند يوم أحدع وأنا متقنِّ»ص«

! أبا زكريا:  فقالالضحاكفالتفت . النجم: فقلت ؟وما بنات طارق: فقال
 والطارق وما أدراك ما والسماء «: قال اهللا عز وجل:  فقلتلك؟وكيف بذ

 وفي ،)٢()أحسنت: فقال،  نحن بنات النجمإنما:  فقالت،» النجم الثاقبرقالطا
   . هنهذا إلماح إلى رفعة مكانت

                                            
 .٣٣٨ – ٣٣٧: ص – ١٢ ج – األغاني كتاب) ١(

 .٣٣٩ – ٣٣٨: ص – نفسه المرجع) ٢(
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وكأن نساء بكر بن وائل كن ،  أيضاً)١()بنات ملوك:  طارقبنات(و
 للدفاع عن الرجال حميةوهذا ما يزيد من ).  بنات سادة القومنحن: (يقلن

  . أعراضهم ومالهم
 انة به الفخر واالعتزاز بمكقصد» نحن بنات طارق«:  أن قولهنوأرى

 ي معان،»طارق« لهن في اسم اجتمعوقد ،  الذي كان من سادة قومهأبيهن
 حدود وزتتجا، األرجوزة ما جعل هذه وهذا، جدالسيادة وعلو الشأن وسمو الم

تردده النساء عامة في ، فتغدو إرثاً عاماً، وتذيع بين الناس، العائلة والقبيلة
 إالّو،  األمورداتتج المناسبين لمسضافةمع التعديل واإل،  المشابهةاقفالمو

 من هي بين نساء وهي ة،لما كان المرأة من سادة قريش، مثل هند بنت عتب
  .  في الفخر بقومها وبنات قومهابنتهافقد ت،  هذه األرجوزةدأن ترد، العرب

  ): ويها(و) إيها  (
وأهملت في » ويها«أو » إيها« بعض األرجاز مسبوقة بلفظة وردت

  :وقيل فيها، كثير
فإذا أغريتَه ، إيهاً عنّا:  قلتَتَه أسكَتَّه وكَفَفْإذا: (عرب اللسان -

 ما اًواه: فإذا تعجبتَ من طيِب شيء قلتَ. ويهاً يا فالن: بالشيء قلتَ
  . )٢()!أطيبه

كلمة معناها ....  التي يبدأ بها اإلنشاد ويها( : األنفالروض -
  .)٣()اإلغراء

                                            
 .بنى – ٨ ج – والصلة والتكملة الذيل) ١(

 .إيه – العرب لسان) ٢(

 .١٢٩ – ٢ ج – األنف الروض) ٣(
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وهذا ،  والتحريض على اإلقدام التشجيعأي، تفيد اإلغراء» ويها «إذن
 ومع الموقف،  التي قالتها النساء في الحربجيزمنسجم مع مضمون األرا

 وكسب الكرامة النصر إما  نتيجة الحرب في ذلك الزمنألن،  ذاتهالحماسي
 القتل أو األسر تعني و، الهزيمةماوإ، لمهزوم ايملكوحيازة ما ، والشرف

 تبذل النساء ما في ذا وله؛النساء والعيالوسبي ، ونهب المال، ودمار البيوت
وإشعال ،  لرفع معنويات الرجال، الحماسيةيز األراجإبداع في ،وسعهن

  . للقتال والصبر على المكارهاستهمحم
 وهي طبول ذات وجه أو ـ كبار تستعين النساء بالدفوف واألولهذا

 من تأثير عيةإليقاـ لما لهذه اآلالت امازالت مستعملة إلى اليوم ، )١(وجهين
 ومواجهة العدو، إذا كان تالخاصة ساعة الق، حماسي تقشعر له األبدان

فيهيج الرجال حينها هياج ، ولحنها مناسباً للحال،  ماهراًتضارب هذه اآلال
  . الفحول المتعاركة

 بنت عتبة وهند ما فعلته نساء بني شيبان وبني عجل يوم ذي قار، وهذا
 هذه مثلفالمؤكد أن ،  من نساء العربهنقبل منو،  يوم أحداحباتهاوص

 قبل ذلك في اراً مراستخدمتاألرجاز الحماسية القصيرة البرقية، قد 
 هذا اللون الحربي من األدب، كون إذ من المستبعد أن ي،الصراعات القبلية

الذي كان شعبياً في زمانه، قد قيل أول مرة يوم ذي قار، فما أكثر أيام العرب 
  !.هقبل ذي قار وبعد

فإذا أردت ، يء عن الشوالكف اإلسكات تفيدإنها :  قيلالتي» إيهاً «أما
 إيهاً:  قلت له، أو فعل شيء، عن قول شيءكفإسكات أحد أو الطلب منه ال

 الموجه» ص« ال ينسجم وقول النبي هذاـ  ف »يهإ«ـ وحسب لسان العرب 
                                            

 .الراء: ب – الكاف: ف - العروس تاج) ١(
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،  بني ربيعةإيهاً: ( غمار معركة ذي قاريخوضون كانوا حين ، بني ربيعةلىإ
 على لحض هنا ل»إيهاً« استعمل النبي لفظة فقد. )١()اللهم انصر بني ربيعة

  . ال للكف عن القتال، األعداءمجالدة على في الحرب والصبر قداماإل
 »إيهاً« ن أو،  إلى نتيجة أن المعاجم لم تحط بكالم العرب كلهونخلص

، وإثارة حميتهم، قتال ذاته في إغراء الرجال بالللغرض استعملتا »ويهاً«و
 النساء كن يبدأن أراجيزهن الحماسية نوأ، لإلقدام والصبر في مجالدة عدوهم

 ة،بقلَّ الرجال كانوا يستخدمونهما وإن وأن ،»إيهاً«أو » ويهاً«القصيرة بلفظة 
،  اللفظة قبل الكالم ينبه السامعه بهذالنطق وأن ،»ص«بدليل قول النبي 

،  له ليتفهمه جيداًسيقالاهتمامه وسمعه إلى ما  ليوجهويمنحه بعض الوقت 
  .   المصيريةالصداماتوهذا مهم جداً في 

 لفظ التنبيه إلى همفال حاجة ب،  الرجال الذين يخوضون القتالأما
 وهم يهزون سيوفهم هافي أراجيزهم التي يرتجزون» إيهاً«أو » ويهاً«

 أو، قض عليهم المنهم مسلطة على خصمهاوعيونهم وقواهم كل، ورماحهم
غالباً، ومع ذلك نجد أن بعضهم كان لذلك أهملوا هذه اللفظة ، المنقضين عليه

دها عند بدء القتال وأثناءه، ومنهم أبو عزة عمرو بن عبد الجمحي، الذي دير
   :)٢(قال يوم أحد

       زامإيهاً بني عبـد منـاةَ الـر  
  ــام ــوكم ح ــاةٌ وأب ــتم حم   أن
       عـام ركم بعـدال تَِعدوني نص  
 لموني ال يِحــلُّ إســالمال تُــس  
 

                                            
 .٧٦: ص – ٢٤ ج – األغاني كتاب) ١(

 .٦١: ص–ي  القسم الثان–السيرة النبوية ) ٢(
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وهو أن الرواة الذين رووا هذه ،  البد من اإلشارة إليهمر أوهناك
إنما رووها وهم في حالة سالم وراحة وسرور في ظل المجالس ، األراجيز

 انصبوبالتالي ، طويل زمن المعارك بوقوعبعد ، بين األحبة والصحاب
  . ا لفظة التنبيه المذكورةوأهملو، اهتمامهم على نصوص األراجيز

» ويهاً« التنبيه ة المستبعد جداً أال يكون بعض الرجال رددوا لفظومن
 في الصراعات القبلية اصةخ، إلثارة حمية أبناء عشيرتهم وقومهم، »إيهاً«أو 

وغير ذلك من ، جبلة وشعب، والغبراءوداحس ، كحرب البسوس، الكبيرة
  .وقائع قبل اإلسالم وبعد انتشاره
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   األراجيز املؤسسة للمهاهاةبعض
  

 ما قبل عةوالتي كانت شائ،  إلى بعضهاا المهاهاة التي تطرقنأراجيز
  منهي نوع،  الشعر العربي برمتهطلق منانتوربما ك، اإلسالم بزمن طويل

 ارقوما من ف،  التي تشيع في أيامناالمهاهاةوهي أم ، األدب الشعبي في زمانه
 كانت األولى المهاهاة الحالية إال اللهجة؛ فأراجيز بين القديمة واألراجيزبين 

فالجميع من ،  الحياة اليومية ذلك الزمنة كانت لغالفصحىف ،لهجتها فصحى
 ن ويغنويتحدثون ويفكرون كانوا ، رجاالً ونساء وأطفاالًمعلية القوم إلى أدناه

 أي – الثانيةبما يتخللها من لهجات خاصة بها، أما ، ويتشاجرون بالفصحى
 أصبحت لغة عامة الناس في زمننا بما ي التلعامية، افلغتها - المهاهاة الحالية 

  . فيها من لهجات تكاد ال تنحصرتضاربي
 عن ختلففتكاد ال ت، راضهاوأوزانها وأغ،  بنية األراجيز القديمةأما

 قديماًأما عدد األشطر ، وكثيراً ما تكون متطابقة، أراجيز المهاهاة الحالية
أما ،  عن سبعةيزيد وأ إلى شطرين يقلُّوقد ،  الثالثة والخمسة بينغالباً فكان

 أن يقوله غير الشعراء الذين تمرسوا بفن القول رما يزيد عن العشرة فند
  . وفي األمثلة التالية ما يوضح ذلك،المنظوم

،  أحد فرسان مضر المعدودين، فراسني من بم ربيعة بن مكدكان
وكانت أكثر صداماته مع فرسان بني ، ه صغر سنِّع المشهورين معانهموشج
تمثل نماذج لفن الرجز اً أرجازحداثوقال خالل األ،  لثارات بينهمليمس 

  .الحماسي



 

-٧٩- 

 هذا وخرج الصمة الجشمي الذي كان أكبر وأخبر، ن عاصر دريد بوقد
 رجالً معه افشاهدو، يريدون الغارة على بني كنانة، يوماً في فوارس بني جشم

  : هب انتهى إليه صاح لما يعترضه، ففرسانه دريد أحد أرسلف،  وادفي ةظعين
  .ينة خل الظعويلك ـ

  : وقال لها مرتجزاً، إلى الظعينةالزمام ربيعة فألقى
  سِيري على ِرسِلِك سير اآلمـنِ     

  سير رداٍح ذاِت جـْأٍش سـاكنِ       
  إن انثنائي دون ِقرنـي شـائني       
  وابلي بالئي واخبري و عـايني      
 تأخر ولما عينة،وأخذ فرسه وسلم مقوده للظ،  حمل على الفارس فقتلهثم 

 صريعاً فصاح بربيعة هفرآ، به صاحصنعبعث دريد فارساً آخر لينظر ما 
وحمل على ،  ألقى الزمام إليها غشيهولما، فظنه ال يسمع، فتصامم عنه

  :وهو يقول ، الفارس وطعنه فصرعه

 ــه ــرِة المنيع ــبيل الح ــلِّ س   خَ
  إنَّـــك الٍق دونَهـــا ربيعـــةْ 
   ــه ــةٌ مِطيع ــِه خَطي ــي كفِّ   ف
ــريعه ، أوال  ــةً س ــذْها طعن   فخ
  الطعن منّي في الوغى شـريعة      
، فرآهما صريعين، صنعا ما ظر ينثالثاً بعث فارساً ريد أبطأ على دفلما 

، خل عن الظعينة: فقال له الفارس، ه رمحررظعينته ويج إليه يقود ظرون
  :  على الفارس يرتجزلوأقب. » البيوتاقصدي«: ربيعةفقال لها 
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  ماذا تريد من شتيٍم عـاِبِس؟      
  ألم تَر الفارس بعد الفـارِس؟      
  أرداهما عامُل رمـٍح يـابسِ      
 رأىف، فلحق بهم، فارتاب دريد، الرمح وانكسر،  طعنه فصرعهثم 

 إن مثلك ال  الفارسأيها: (فقال دريد.  معهرمح  الة ربيعوجدالفرسان قتلى، و
فدونك ،  السنحديثوأراك ،  معك رمحاًأرىوال ، والخيل قادمة خلفي، يقتل

وألقى دريد رمحه لربيعة، ).  عنكطهمفإني راجع إلى أصحابي أثب، هذا الرمح
،  فارس الظعينة قد حماها، وقتل فوارسكمإن:  وقال، إلى أصحابهوعاد

  .)١(وانتزع رمحي، وال طمع لكم فيه

حين التقى ،  بن مكدم في ظعن قومه بني فراسعةكان ربي ة مروذات
، فانطلق ربيعة يتعرف أحدهم، بفرسان من بني سليم كان بينهم ثارات قديمة

أين تنتهي نفرة « : أم عزةأختهوقالت ، هرب ربيعة: فقال بعض الظعن
  : فقال، فعطف وقد سمع قول النساء. »؟الفتى

  لقــد علمــن أننــي غيــر فــِرقْ 
ــنن ط  ــقْألطعـ ــةً واعتنـ   عنـ
  أعمل فيهم حـين تحمـر الحـدقْ        
  عــضباً حــساماً وســناناً يــأتِلقْ  
، ثم رماه فارس أو طعنه، وقتل فارساً، لقوم بفرسه فحمل على افانطلق 

اجعلي على يدي : فقال، حتى أتى أمه أم سيار، فلحق بالظعن يستدمي نازفاً
  : وهو يرتجز، عصابة

                                            
 .٦٦ – ٦٥:ص – ١٦ ج – األغاني كتاب) ١(
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ـ    ــدي علــي العــصب أم سـ   يارش
 زيـــِت فارســـاً كالـــدينارلقـــد ر  
 يطعـــن بـــالرمِح أمـــام األدبـــار  
  : أمهفقالت 

ــك ــِن ماِل ــةَ ب ــو ثعلب ــا بن   إن
  ــذلك ــا كـ ــرزٌأ أخيارنـ   مـ
     من بين مقتـوٍل وبـينِ  هاِلـك  
   ــك ــرزء إال ذل ــون ال   وال يك
، إن شربت الماء متَّ: فقالت،  عليه أمه عصابة فاستسقاها ماءوشدت 

 فأمر الظعن بالمسير ، وعرف أنه هالك، نزفودمه ي، على القوم يشاغلهمفكر
 وهو يعلم أنهم ال م، طريق القومعترضاً بةووقف في العق، الحيالسريع إلى 

 وهو على رمحه على واعتمديجسرون عليه، وهم ال يعرفون مبلغ جرحه، 
، منه االقتراب يخشون من بعيد، يرقبونهفرسه حتى فاضت روحه؛ والفرسان 

، فرموا فرسه بسهم، وما أظنه إال مات، إنه لمائل العنق:  قال أحدهمحتى
  .)١( حمى الظعن حياً وميتاًبذلكف،  عنها ميتاًفمال ،فقمصت

                                            
 .٥٨ – ٥٦: ص – ١٦ ج – األغاني كتاب) ١(
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   املهاهاةبنية

  
 من األدب غصن،  تقالمازالت في أشكالها التي قيلت والتي المهاهاة

 وال معرفة ة،ير متعلم النساء غغالبية توكان،  تقوله النساء حصراًالشعبي
 كثيرة تشكل على شعراء الفصحى جوازات من وما فيه ،لهن بالشعر وقوافيه

 بالشعر الشعبي الذي قيل باللهجات العامية التي تتصف فكيفأنفسهم، 
  . بالرجرجة وقلة الضوابط

 ، غير قليل من النساءاً عددهناك الرغم من األمية الرائنة فإن وعلى
 التي تستدعيها، واقف المفي ارتجاالً والمهاهاة األغاني  موهبة إبداعامتلكن

 شعارومن لم تكن مبدعة لأل.. واألتراح، والمعارك، في مناسبات األفراح
 قفافإنها تردد ما تحفظه من المهاهاة في المو، ولديها ملكة الحفظ، واألغاني

ها  وبذلك يساهم الحفظة بنقل النصوص من دائرت،الشبيهة بالتي قيلت فيها
  .الضيقة، ونشرها في مختلف الجهات مما يحقق شعبيتها

واضطراب القافية ،  يعني أن باب الجوازات والخروج عن الوزنوهذا
وال ضابط له إال موهبة مبدعة المهاهاة وحصيلة ، مفتوح على مصراعيه
ودرجة رهافة حسها الموسيقي، وحتى إذا امتلكت ، خبرتها في هذا الفن
 إلى حي ومن بلد يات، فإن تناقل النص بين األلسنة من حالمبدعة هذه المقوم

، يضاف إلى هذا عدد األبيات. إلى بلد يجعل بقاءه على أصله أمراً مستحيالً
الذي يندر أن يكون ،  التفعيالت في كل بيتوعدد، التي تكون مشطورة غالباً

  . واحداً ومتساوياً في النص الواحد
  : هذه األمورهم استعراض ألوهذا
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 : المهاهاةأبيات – ١
كهذا المثال ،  مشطورةبيات من أربعة أنمكو،  نصوص المهاهاةأغلب

  :       راءفي مدح العروس السم
  واحنــا الــسمر واحنــا جــرار المــالِ    

ــالِ    ــى االحم ــركَّن عل ــاتين بتت ــا الزي   واحن
ــالِ   ــتغنى ورد الم ــت الس ــاحب الزي ــا ص   ي
  يا صـاحب اللـبن ورور مـا بقـي لـه حـالِ         
 نصوص مكونة من أبيات مشطورة، ترجع في أصلها إلى بيتين وهناك  

 :  عموديين كهذا النص
  يا فالنـه يـا حمـل الـبن مـدكوك للعـرى            

ــالِ    ــا ينكـ ــبن مـ ــل الـ ــسبد حمـ   لـ
ــول   ــبن الق ــل ال ــلها : إن زاد حم ــن أص   م
  مـن الكَيـالِ   : وإن خَسْ حمـل الـبن القـول        
  : هكذا، تامان توزيع النص يبين أنه بيتان عموديانفإعادة 

  يافالن ياحمل البن مـدكوك للعـرى      
 

ــالِ     ــا ينك ــبن م ــل ال ــسبد حم   ل
  من أصـلها : إن زاد حمل البن ال قول    

   
  من الكيـالِ  : وان خَس حمل البن القول     

 طريقة ارتجاز النص التي تقسم كل بيت تام إلى شطرين، يرتجز لكن 
جعل تلقائياً كل شطر كل شطر مستقالً ومنفصالً تماماً عن الشطر اآلخر، ت

 سنستعمل لفظة ذابيتاً مشطوراً وحده، ترتَجزه القائلة منفصالً كأي بيت، وله
  . لكل واحد من هذه األشطر أو األبيات المشطورة) بيت(

 من أربعة أبيات مكونة ، المتقدمالنص نصوص كثيرة تشبه وهناك
  :  التاليالنصمشطورة أصلها بيتان تامان، ك
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  درجـةْ درجـةْ    آويها عمارتنـا    
ــا   ــْل فيه ــا نتنقَّ ــا ونحن   آويه
  آويها وعروستنا شـمعة البيـتْ       
ــا   ــسما يحميه ــا ورب ال   آويه
  :ي كاآلت،بيتين هذه األبيات المشطورة إلى أصلها؛ أي إعادة يمكن إذ 

ــةْ ــا درجــةْ درج   عمارتن
 

ــا    ــْل فيه ــا نتنقَّ   ونحن
  وعروستنا شـمعة البيـتْ     

 
  آويها ورب السما يحميها    

أو ثالثة ،  من بيتين مشطورينة ما نجده أحياناً من نصوص مكونماأ  
أو ضياع بعض النص ، المبدعة رةفناتج إما عن قلة خب.. أبيات مشطورة

 بالتأكيد في مستوى واحد من الخبرة لسن هنو،  على ألسنة النساءناقلأثناء الت
  .عامةوالشاعرية، وهذا كثير الحدوث في الروايات الشعبية 

 :  التفعيالتدعد - ٢
 طول في  في نصوص المهاهاة تبايناً شاسعاًت أطوال األبياتتباين

،  األلفاظ في كل بيت أو شطرعدد فيوبالتالي ،  أي عدد التفعيالت،األبيات
  : كهذا،فبعض النصوص طويل البيت

ــك ضــفنا   ــفْنا بيت ــروس ِض ــو الع ــا أب   ي
  واعِمـل معـروف لــو كنـت مـا بتعرفنــا     
ــب   ــن ذه ــك م ــضةْومعالق    وصــحونها ف
  واهللا يجعل عمرك طويـل ال يـتخ وال يفنـى       
  :)١( قصير كهذاوبعضها   

                                            
 .٨٧: ص – سابق مرجع – الشعبية األهزوجة) ١(
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ــيكم  ــاء اهللا علــ   ماشــ
ــيكم  ــين اهللا علــ   وعــ
  وعـــين الـــسو عميـــا 
  مـا تطلـع بالغـدر علــيكم    
  :)١(ومثلها 

ــك ــول طولـــ   الطـــ
 ــك ــورد لونـــ   والـــ
   ــران ــت عم ــريم بن   وم
   ــك ــْل حولـــ   تتنقَّـــ
  : )٢(ومثلها 

  ا دافـــيآويهـــا بيتنـــ
ــي   ــشنا واف ــا وعي   آويه
  آويهـا كلـوا يـا جماعــةْ    
  آويها صـحتين وعـوافي      
  : )٣(ومثلها 

ــب ــحن حليـ ــا صـ   يـ
  كـــل مـــابرد يطيـــب 
  ونحنـــــا أهليـــــةْ 
                                             

 .٥٠: ص – نفسه المرجع) ١(

). بياسين حصنتك (٣٩٥: ص – الشامي العرس في. ٣٤٠: ص – الشعبية أغانينا) ٢(
 .الشام بالد أنحاء مختلف في النساء ألسنة على بحرفيته شائع النص وهذا

 .٣٩٧ – ٣٩٦: ص – الشامي العرس في) ٣(
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ــب  ــدا غري ــه ح ــا في   م
 ما نجد التباين واضحاً بين بيت وبيت أو شطر وشطر في النص وكثيراً 

  : )١(مثلالواحد 
  ستان بالــسما بــ) فــالن(وتمنيــت لبيــي 

ــام   ــةْ وال حكّــ ــه دولــ   وال تطولُــ
  وتمنيت لـه محرمـةْ واطرافهـا مرجـان          
  يمسح جبينه وهو خارج عند النبي العـدنان       
   )٢(: طول األبيات في هذا النصتفاوت الحظ 

ــك   ــل عين ــك وكح ــك بمال ــروس مان ــا ع   ي
ــك     ــن بالــ ــم عــ ــيلي الهــ   وشــ
ــك    ــا نيال ــالل ي ــن ح ــشا اهللا اب ــسك ان   وعري
  حلف بـشالك ويمـد الجـوخ قـدامك       كل عمره ي    
  . في طول البيت واضح بين البيت األول وبين البيت الثانيفالتفاوت  

  :  القافية– ٣
 امتالك وبقدر ، قوافي المهاهاة صحة واضطراباً بين نص وآخرتتباين
 بقدر ماتكون صحة قافية ، والقدرة الشعرية في هذا الفن، الفنيةرةالقائلة للخب

 بعض ما تحفظه، استحضار أغلب األحيان، أو ارتجاالًدعها النصوص التي تب
 نجد - على سبيل المثال -  »س«والقافية الشعرية » ب«فإذا كان الروي 

  : القوافي الشائعة كالتالييترتيب رو
                                            

 .٣٤٦: ص – سابق مرجع – الشعبية أغانينا) ١(

 . ٤٥: ص – سابق مرجع – الشعبية األهزوجة) ٢(



 

-٨٧- 

 :الشكل الثاين   :الشكل األول
  تا تا تا ب

 
  تا تا تا ب 

  تا تا تا ب 
 

  تا تا تا ب 
  تا تا تا ب 

 
   ستا تا تا 

  تا تا تا ب 
 

  تا تا تا ب 
 *  *  *  

 :الشكل الرابع  :الشكل الثالث
  تا تا تا س

 
  تا تا تا ب 

  تا تا تا ب 
 

  تا تا تا ب 
  تا تا تا ع 

 
  تا تا تا س 

  تا تا تا ب  
 

  تا تا تا س 
 *  *  *  

 :الشكل السادس   :الشكل اخلامس
  تا تا تا ب

 
  تا تا تا ب 

  تا تا تا س 
 

  تا تا بتا  
  تا تا تا ع 

 
  تا تا تا س 

  تا تا تا ب 
 

  تا تا تا ع 
 *  *  *  

  :الشكل السابع
  تا تا تا ب

  تا تا تا س 
 



 

-٨٨- 

  تا تا تا ع
  تا تا تا م 
 

 ):  ب ب بب: ( األول الشكلأمثلة 
 المشطورة هاأبياتُ بطت ض، صحيحة القافية كثيرة نصوصهناك

  : )١( النصكهذا) بب ب ب  ( : موحدةبقافيةاألربعة 
  حمرا وبيـضا لبـست ثـوب ِكتّـانِ       

  الِمــسك بجيبهــا ممــزوج ريحــاِن 
ــاني   ــا ت ــل علَيه ــاعريس ال تقب   ي
  هي نجمة الصبح وإنت كوكب التاني      
  :)٢(ومثله  

  وعيونك السود سوِد سود يا سـارةْ      
  وعيونك السود ربوا ع القمـر دارةْ       
  وحياة من إلُه نجوم الليـل سـهارةْ        
  لو وقعِت بالبحر ألصطاِدك بـسنْارةْ      
  :)٣(ومثله 

       ـبمن الذي ما هوى مين الذي ماح  
مين الذي ما هوى مافيه فوق راسه        

بر         ـبوحياة من خلق الرمان يفـرط ح  
                                             

 .١٢٧: ص – اللبنانية الشعبية األشعار) ١(

 .١٧٧: ص – سابق مرجع – الزغرودة) ٢(

 .١٧٣: ص – نفسه المرجع) ٣(
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       ـبحتى القمر بالسما البن عمـه ح  
  ):ب ب س ب( الشكل الثاني أمثلة 

 ،من الشعر العمودي بنية هذا الشكل أشبة بمطالع بعض القصائد نجد
ثم تكون قافية الصدر ، التي تتفق فيها قافيتا الصدر والعجز في البيت األول

ب ب : ( تستمر القصيدة على روي واحد، هكذاينماب، في األبيات الالحقة حرة
  : )١(، ومن أمثلتها في المهاهاة) بس

  لبسِتك األبـيض وقطَّعِتـك الـوادي      
       اِدواصطادها يا عريس لو كنت صـي  
  واصطادها يا عريس واقبل بصيدتها     
  هادي بنت عمـك وعقلهـا هـادي        
 :)٢(ة المهاهاة اآلتيومثلها 

     هِتك األبيض وقطَّعِتـك يامـسميسلب  
 ــه ــألف ومي ــردان ب ــك ك   يلبــق ل
      يلبـق لـك تخـت المرشَّـم يــاقمر  
  عالي ثمن اشـبار عـن األرضـيةْ        
   :)٣( هذه المهاهاةوكذلك 

ــك   ــا بـ ــا مرحبـ ــا يـ   مرحبـ
  ســـبع المراحـــب مرحبـــا   
  عينــي تــشوفك مــن بعيــد      
                                             

 .١٢٧: ص – اللبنانية الشعبية األشعار) ١(

 .١٨٣: ص – سابق مرجع – الزغرودة) ٢(

 .١٠٤: ص – البصة قرية) ٣(
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ــا  ــك مرحبــ ــي يقلــ   وقلبــ
 ):س ب ع ب( الشكل الثالث أمثلة  

 أما ، الثاني والرابعشطرين نصوص تكون قافيتها واحدة في الهناك
وهي بذلك تشبه بيتين من الشعر العمودي، انالشطران األول والثالث فحر، 

 :)١(ا ومن أمثلته،)س ب ع ب: (هكذا
ــدار ــاب الــ   افتحــــو ا بــ

  وخلـــي المهنّـــي يهنّـــي   
ــا طلبـــت مـــن ربـــي    وأنـ
ــي   ــب اهللا ظنّــــ   ماخيــــ
  :)٢(وكذلك 

ــاربي  ــافرحتي يــــ   يــــ
  ــوم ــا اليــ ــي فرحتْهــ   اللّــ
 مــــا أدري هــــي حقيقــــه  
   ــوم ــفتها بنــ ــا شــ   والّــ
  :)٣(وكذلك 

ــبع   ــة س ــه نقل ــا نقلتُ ــا ي   آويه
ــان قــادر     ــه ك ــا وبهمتُ   آويه
ــده  ــا ومول ــدرآويه ــة ق ــي ليل    ف
  آويها حتى الخـضر كـان حاضـر         
                                             

 .الشام بالد في شائع والنص - شفهية رواية) ١(

 ..١٢٧: ص – اللبنانية الشعبية األشعار) ٢(

 .١١٦: ص – الشام بالد في األعراس زغاريد) ٣(
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 ):ب ب س س( الرابع الشكل أمثلة
 ومنها، ابقة الثالثة الساألشكال أشكال أقّل تداوالً على ألسنة النساء، من هناك

 ن البيتان المشطورايتفق الرابع هذا، وبقية اآلشكال التالية له، ففي هذا الشكل الشكل
 ، مخالفآخر والبيتان الثالث والرابع في روي ،األول والثاني في روي واحد

  : )١( أمثلتهنوم). ب ب س س: ( هكذا، النادرشبهويمكن وصفه ب
  ريتُـه مبــارك يــا عــريس جديــد 

  ريتُه مبارك كل جمعـةْ وكـل عيـد           
  ريته مبارك كـل شـي عملنـا لـك        
ــدامك   ــضر ق ــسةْ تخ   واألرض الياب
  :)٢(ومثله 

  دسـت وتـشمر   يا ماخد السمر اكفي ال    
     ر الزعتـرينـو مر تَنُّهواصبر على الس  
        خـديهن ْواصبر على الـسمر تيحمـر  
        يـا مـابين عينـيهنش الحويطقّ ِشر  
 ):ب س ع ب( الشكل الخامس أمثلة 

 قافية البيت المشطور  فيهتتفق و، الخامس هذا من األشكال القليلةالشكل
 تردان ،تينر قافيتا البيتين الثاني والثالث حتكونبينما ، األول مع قافية الرابع

  :)٣(ومن أمثلته). ب س ع ب: (هكذا، على أي حرف
        يا خلق اهللا الطالعين ويا خلق اهللا النـازلين  

                                             
 .٣٤٠: ص – ابقس مرجع – الشعبية أغانينا) ١(

 .شفهية رواية) ٢(

 . ١٣٩: ص – األعراس زغاريد) ٣(



 

-٩٢- 

  ادعــوا للعــريس بــالعمر الطويــلْ   
ــدعوات    ــروا ال ــاس وكث ــه يان   ادعــوا ل
   وقولــوا اهللا يطعمـــه كثــر البنـــين  
  :)١( أيضاًومثله 

اس صـــلوا ع رســـول اهللا  يـــا نـــ
  عين الحسود تبلى وعـين النـاس لبـره         
ــين الحاســــدة تعمــــى      وعــ
ــشا اهللا     ــك انــ ــدر عليــ   ماتقــ
 ):ب ب س ع( الشكل  السادس أمثلة  

 قافية البيتين تتفق السادس هذا من األشكال األقل تداوالً من سابقاته، الشكل
، تين الثالث والرابع حرا قافيت بينما تكون،المشطورين األول والثاني في ري واحد

  :)٢(ومثاله). ب ب س ع: ( على أي حرف، هكذارويهما يأتي
ــون  ــود العي ــمر وس ــريس أس   الع

ــون   ــشباب يك ــه بال ــن مثل ــا م   ي
  شوفوا لـي ويـن ناصـب خيمتُـه         
  بمرجــة الخــضرا جــوات الكــروم  
  :)٣(ومثله 

   ــه ــةْ رهدنـ ــصي رهدنـ   ارقـ
                                             

 .٩٠: ص – األعراس زغاريد) ١(

 .١٢٣ – نفسه المرجع) ٢(

 .٦٦: ص – سابق مرجع – الشعبية األهزوجة) ٣(



 

-٩٣- 

ــسلطنةْ   ــراخ الـ ــت فـ   ويابنـ
ــ   ــذهب وعريـ ــديل الـ   سك قنـ
ــةْ    ــاب المحكمـ ــق ع بـ   معلـ
  :)١(ومثله 

ــدار  ــة ال ــا غنطوس ــد هللا ي   الحم
ــار     ــف دين ــسوي أل ــد هللا بت   الحم
  الحمد هللا حولك ولو كنـت مـشكلتن        
  بديار سبعك بتسقي أحواض ريحـان       
 

  ):ب س ع م( الشكل السابع أمثلة
شمل هذا ي،  مضطربة القافية كثيراًالمهاهاة نصوص بعض أحياناً نجد

فتكون أقرب إلى النثر ، االضطراب أغلب حروف القافية بما فيها الروي
  :)٢(ومن أمثلتها). ب س ع م: (هكذا

ــةْ  ــج مبقج ــع بق   أرب
ــصندوق     والخامــسة بال
ــشباب   ــي ال   واهللا يخلّ
  واللي بعمـروا البيـوت      
   

                                            
 .١٦٤: ص – سابق مرجع – الزغرودة) ١(

 .٣٨: ص – سابق مرجع – الشعبية األهزوجة) ٢(



 

-٩٤- 

  
  

   الشبه بني املهاهاة والرجزوجوه
   

 المهاهاة وبين الرجز، وباألخص  يحتاج اكتشاف وجوه الشبه بينال
 والتفكير، فهناك وفرة من النصوص في دالرجز الحماسي، كثيراً من الجه

مواضيع مختلفة يغلب عليها الحماسة، ومواقف معروفة قيلت فيها تلك 
األراجيز، توضح اسباب قولها، وظروفها، وطريقة الصدح بها، ودورها في 

  .    »إيها«و» ويها«ه لفظتا  األقران، ومن أولى وجوه الشبةمصاول

  :»إيها«و» ويها «- أوالً
التي يبدأ بها ) إيها(أو ) اويه( المهاهاة وجملة من األراجيز بلفطة تتفق

 اللفظةوالغاية من هذه ،  به بصوت عال ليسمعه اآلخرونلصدح ادعن، النص
 إلى ما سيتلوها من كالم ليعي عينتنبيه السام، التي تقال في مطلع كل بيت

 الذي ، أشبه بالنداءبها إلى أن طريقة التصويت إضافة، السامع مضمونه
أن يستجيب للداعيىيفرض على المناد  .   

 والمرجح أن - ر، طارق أول مرة في معركة ذي قاات قالتها بنمنذ
 قار بزمن طويل، خالل الصراعات ي قبل ذلتأمثال هذه األرجاز قد قي

 عتبة وصواحباتها يوم أحد تدتها هند بن ورد-القبلية والمبارزات الكثيرة 
صداحة من حناجر النساء حتى يومنا » إيها«و» ويها«ظلت ، وأضافت إليها

  . اهللاال إيعلمه تقال إلى أجل ال ستظلو، ذاه
» إيها «، الشعبية ال يستغنى عن لفظة التنبيه وإثارة النخوةة المهاهاوفي

 بداية كل في.. »آها«و» أوها«و» أويها«: أو إحدى أخواتها، مثل» ويها«أو 
  ]. تنويعاتها والغاية منها: انظر إيها [،شطر
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 بين األرياف والمدن، بل تختلفوأخواتها ) ويها( أن طريقة لفظ حظويل
 وقرية، حسب اللهجات، كما تتمايز أحياناً من يةبين مدينة ومدينة، وبين قر

في األسرة الواحدة، وحتى بين األختين ، امرأة إلى غيرها في القرية الواحدة
وفي جميع .  هذهوالتحريض التنبيه ةفلكل امرأة أسلوبها الخاص في نطق لفظ

 ،بةتوهند بنت ع، منذ رددتها بنات طارق، احدة منها والغايةالحاالت 
  . وغيرهن منذ أكثر من ألف عام

  :  األبياتعدد - ثانياً
ة غالباً، المشطور، األبيات المهاهاة واألرجوزة في قلة عدد شابهتت

وعدد ،  بين ثالثة إلى خمسةتهااأبيفالسائد في األرجاز الحماسية أن عدد 
 خمسةأو  بيتين وقد نجد بعضها من، المهاهاة غالباً ما يكون أربعةبياتأ
وتوافقاً في ،  يعني تشابهاً  في األغراض غالباًبياتوالتشابه في عدد األ. بياتأ

  . طريقة الطرح
، فاألربعة،  وذات الثالثةبيتينرجوزة ذات ال األرجاز بين األوتتنوع

  .  تقريباً ومثلها المهاهاة،فما فوق، فالخمسة

  :  والمهاهاة ذات البيتيناألرجوزة – ١
 القائل هم،  في مواقف حرجةقيلت ارتجاالً، كثر أراجيز من بيتين ال أهناك

، القتال وقتكما في ساعة المواجهة ،  رسالته في أقصر زمن ممكنغ يبلِّأنفيها 
 يكتفي القائل عينة،وفي حاالت م. ظله من إلنسان اى يكون الموت أقرب إلحين

حين ، يوم حنين» ص« أمثلة ذلك ما قاله النبي ومن.  لقول ما يريد،فيها بشطرين
 : وجعل يرتجز ويقول، فنزل عن بغلته، غشيه المشركون

  ال كَــِذب أنــا النبــي  
 عبــد المطُِّلــب أنــا ابــن  
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  .)١( رؤي من الناس أشد منهفما
 ما قاله بعض ومثله ليس شاعراً، وهذا الرجز أقرب إلى النثر، فالنبي

، في المعركة التي دارت »حضير «يسهم وهم يحامون عن رئألوسفتيان ا
  : )٢(بين األوس والخزرج

ــا    ــا مواله ــةٌ زينَه   كتيب
ــا  ــد وال فَتاه ــا ه   ال كَهلُه
 عقل نفسه كي ال يفكر بالفرار  حين،» حضير« القائل ما فعله يمتدح 

  .  وعاودوا القتال بحمية أشد، وبثباته استعاد األوس رباطة جأشهم. القتالمن
  :)٣( درعوعليه ، يوم بدر يرتجز بن أبي الزغباء عديوقال

  أنــا عــدي والــسحلْ   
  أمشي بهـا مـشي الفَحـلْ       
  :  يوم اليرموك مرتجزاً عكرمة بن أبي جهلوقال 

  قد علمتْ بهنكةُ الجـواري     
  إنّي على مكرمـٍة ُأحـامي      
 ، وكان من أبسل فرسانها، تلك المعركة أواخر استشهد عكرمة فيقدو 

  . )٤(وله دور هام في صد هجمات الروم، واختراق جبهتهم
 قليلةوإن كانت ،  نصوصاً مؤلفة من شطرين ال أكثرنجد المهاهاة وفي

كما ، ومن أمثلة ذلك هذه المهاهاة التي تقال للعريس، ةقياساً بالمهاهاة الرباعي
  :تقال للعروس

                                            
 .٧٦ ٧٥: ص – ٣ ج – الطبري تاريخ) ١(

 .٧٨ –  اإلسالم قبل العرب أيام) ٢(

 .الدرع: والسحل. ٨١: ص – ١ ج – المغازي) ٣(

 .٣٩٨: ص – ٣ ج – الطبري تاريخ) ٤(
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  ياناس صلُّوا ع محمد حتى يلين الحديـد   .. ويها
  ريتُه فرح ومبارك عاقبتُةُ لكـل حبيـب        .. ويها 
وعند ، وساعة الخطبة،  في بداية الفرحتقالف، تعددة قولها مومناسبات ْ
  :)١(ةالمهاها هذه ومثلها ،.. والصمدة ،حمام العريس

      الفـانوس ط عكلَّل النّدى وح  
ــل    ــةْ أله ــةْ طويل وزلغوط

ــروس وطلعتها من ، وجلوتها، وصمدتها،  غالباً للعروس عند حمامهاوتقال  العــــــــــ
   :)٢(أيضاً ومنها ،.. كما تقال للعريس،بيت أهلها

ــاِل.. ويهــا ــدم علــى الم   عــريس ال تن
   القالِم  حاجب على عروستَك يا خطّ    .. ويها 

 فهي ، دفع مالديه من مال للفوز بعروسهد للعريس بعد أن يكون قوتقال  االقالِم
لكن ميل النساء . تقبلويلتفت إلى الحاضر والمس،  مافاتينسىمواساة له كي 

 الثنائية على أربعة ةهاعامة إلى تربيع األشطر يدفعهن إلى توزيع المها
  :ل في العرسكما في هذه المهاهاة التي تقا، أشطر

ــا ــد.. ويه ــاس صــلّوا ع محم ــا ن   ي
  حتـــى تلـــين الحجـــارةْ.. ويهــا  
  ريتُـــه فَـــرح ومبـــارك.. ويهـــا 
ــا  ــسارة .. ويه ــه خ ــا في ــسب م   مك
                                             

 .٢٧: ص – سابق مرجع – إدلب في الشعبية األهزوجة) ١(

 .شفهية رواية) ٢(
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،  تم توزيعها على أربعة أشطرواضحة بيات ثنائية األة مهاهافهي
  . ولتسهيل قولها على القائلة، للتأكيد على كل شطر

  :  الثالثة بياتاة  ذات األ األراجيز والمهاه- ٢

فزيادة ،  األراجيز الثنائية األبياتمن أكثر ،بياتاأل الثالثية األراجيز
 أشبة بكفتي انفإذا كان البيت، بيت يوسع على القائل مجال التعبير عما يريد

 نفالثالثة تفيد التمك،  التي ترتكز عليها القدرباألثافي الثالثة أشبه نفإ، الميزان
 المعمعة أكثر من ثوان معدودات اءوال تزيد مدة إنشاده خاصة أثن، والثبات

  .ين ذات البيتاألرجوزة عن
 من وس األزم فحين انه، ماقاله بعض فتيان األوسها من، كثيرةوأمثلتها

 وطعن -  أحد سادة األوس - ضيرنزل ح، وجه الخزرج مصعدين في حدة
فإن ،  حتى أقتلأبرح ال واهللا!.. راهواعق: (وصاح بقومه، بسنان رمحه فخده

 على اموق،  عليه األوستعطّفف).  معشر األوس أن تسلموني فافعلوااشئتم ي
  :انرأسه شابان باسالن يرتجز
غُالمــي ملــٍك تَرانــا  أي   
   الحرب إذا دارت بنا رحانـا  في 
ــدد  ــا وع ــا مكان ــاس لن    الن
    . )١( عريسين في الليلة السابقةوكانا قتال حتى عنه فقاتال 

  :    )٢( وهو يقاتل المسلمين، يوم حنينريد سلمة بن دوارتجز

  إن تسألوا  عنّـي فـإنّي سـلَمةْ      
                                             

 .٧٧: ص – الجاهلية في العرب أيام) ١(

 .٨٠: ص - ٣ ج – الطبري تاريخ) ٢(
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 هــم ستَو ــن ــمادير لم س ــن   اب
  أضرب بالسيف رؤوس المسلمةْ     
ويفتخر بضربه المسلمين في ،  عن نفسه على المأل غير هيابيعلن فهو 
  .تلك المعركة الفاصلة

وعكرمة ، موك أمر خالد بن الوليد القعقاع بن عمرو وفي معركة الير
 من وس رأس كردلىع عوكان القعقا، باالشتباك مع الروم،  أبي جهلبن

  :  )١(فارتجز القعقاع، وعكرمة على كردوس، كراديس أهل العراق

  يــاليتَني ألقــاك فــي الطِّــراِد
  قبَل اعتـراِم الجحفـِل الـورادِ       
ــِورادِ   ــك ال ــي حلبِت ــتَ ف   وأن
على عكس ،  في األدب الشعبيفنادرة المهاهاة ثالثية األبيات أما 

 يتم وأحيانا ، ما تريد من أفكارطرح القائلة من نربما ألنها ال تمكِّ، األراجيز
 ستبعد وال أ،المعنى المقصود في البيت الثالث، فتنتفي الحاجة إلى البيت الرابع

  . ضياع البيت الرابع عناً ناتج في بعض النصوص،،أن يكون التثليث
  :)٢(ة التي تقال للعروس الغريبمهاهاة هذه ال، النصوص الثالثيةومن

ــا ــراسِ .. ويه ــع ال ــا نرف ــا إن تغربن   واحن
  واحنا إن تغربنا علـى ِصـيت رجالنـا        .. ويها   
ــي      ــبالد العاص ــل ل ــا وص ــيت رجالن   ِص
                                              

 .٣٩٨: ص – نفسه المرجع) ١(

 .شفهية رواية) ٢(
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 متداوالً ص النونيكوربما ،  هذه المهاهاة من إمرأة من طيرة حيفاسمعت
 السورية البعيدة عن نهر المناطق وفلسطين واألردن ونانفي مناطق مختلفة من لب

  .  وهناك بعض النصوص من لبنان قريبة من هذا النص،العاصي المذكور
  :)١(العروس أمثلة المهاهاة الثالثية أيضاً هذا النص الذي ييد بأهل ومن

  ــشجر ــل ال ــا نم ــروس ي ــل الع   أه
  ع المـي مـن تحـت الحجـر        نبـو ويا     
   رــوز ــابلين ال ــا مق ــدمكم ي ــا اع   وم
  :  األبيات األربعةذات والمهاهاة جوزة األر ـ٣  

 المكونة من أربعة أبيات مشطورة هي من أكثر األرجاز األرجاز
 لمدحكما تناولت ا، تا أكثرها في الحروب والمنافروقيل، وأوسعها انتشاراً

في ، وال تختلف عن بقية األراجيز القصيرة،  من األغراضثيراًوالهجاء وك
، تجويدالوال يحتاج إبداعها إلى إعمال الفكر و، طريقة قولها والغاية منها

 روحي نفيربل يرتجلها صاحبها ارتجاالً في لحظة ،  كالشعرلقافيةوتخير ا
  . على الصبر والثبات،  حولهومن، ليشجع نفسه، ونفسي

 يوم ذي قار عمرو بن جبلة اليشكري  أمثلة الرجز الرباعي ما قالهمن
  :    )٢(عند تقابل الجيشين

ــرقْ  ــذي الِخ ــرركم ه ــوم ال ِتغ ــا ق   ي
  وال وميض الِبيِض فـي الـشمس بـرقْ         
ــقْ   ــنكم هــذا العنُ ــْل م ــم يقات   ومــن ل
                                             

 .٢٦: ص – سابق مرجع – إدلب في الشعببية األهزوجة) ١(

 .٣٢: ص – سابق مرجع – الجاهلية في العرب أيام) ٢(
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ــرقْ    الم ــقوه ــراح واس ــوه ال   فجنِّب
رفرف  الملونة التي تات من كثرة الرايوف يدعوهم إلى عدم الخفهو 

ويحذر المقصرين طالباً بأن ، وال وميض األسلحة تحت الشمس، فوق الجيش
  . المرق هذا الجيش فال يستحق من الطعام غير يقاتلمن ال 

 من أشهر وهو،  حنين رجالً مسناً فانياًيوم الصمة ن دريد بوكان
أحضروه ، الفرسان والقادة قبل اإلسالم، فحملوه في هودج على بعير يقاد به

  .  غزوة لم يخسر في واحدةئة من مر أكثافقد غز،  بسيرتهناًتيم
وقد أحضر مع المحاربين نساءهم ،  مالك بن عوف رئيس القوموكان

راعي ضأن (:  عرف دريد ذلك غضب وقال لمالكحينو، وأوالدهم ومالهم
 ينفعك إال رجل بسيفه ال شيء؟ إنها إن كانت لك ومهل يرد المهز! واهللا

  كعبما فعلتْ.  في أهلك ومالكحت عليك فُِض كانتنوإ، ورمحه
غاب والجد : فقال.  أحدنهملم يشهد م:  قالوا؟]قبيلتان من بني عامر[وكالب
ولوددتُ أنكم فعلتم ما ،  يوم عالء لم تغب عنه كعب وكالبنلو كا، والحد

 وعوف بن ،عمرو بن عامر: قالوا . ؟فمن شهدها منكم. فعلت كعب وكالب
)..  ينفعان وال يضرانالذانك الجذعان من بني عامر :  قال].قبيلتان[عامر 

  :  )١ ( وقال مرتجزاًني،ولم يفتْ، هذا يوم لم أشهده: وقال دريد
  ــذَع ــا ج ــاليتَني فيه   ي

   ــع ــا وأض ــب فيه   أخُ
  ــع مالز ــاء ــود وطْف   أق
    عــد ــاةٌ ص ــا ش   كأنّه
قة كالغزال، أو  في هذه األرجوزة لو كان شاباً، على فرس رشييتمنى 

  .العنز الجبلية
                                            

 .٧٢ - ٧١: ٣ج – الطبري تاريخ) ١(



 

-١٠٢- 

، ويصعب إحصاء عدد نصوصها،  السائدةفهي الرباعية المهاهاة أما
بين التجمعات المدنية والريفية ،  بالد الشامطق في مختلف مناشائعةوهي 
وكانت البدويات حتى ، أما البدو فلم تكن المهاهاة متداولة بينهم،  حد سواءعلى

ويستغنين عنها ، عشرين ال يستسغنها وال يقلنها القرن الأواسطعهد قريب من 
 في تالط ولكن زيادة االخ-  أي الزغاريد –باألهازيج الحماسية والزغاريت 

 انتشار المهاهاة بين لىوغيرها من مجاالت، أدت إ، ميادين العمل والتعليم
 كما ت كالنساء الريفيادهاوقد برعت بعضهن في إبداعها وتردي، البدويات
    . يت ورأسمعتُ

  : يصف حسن العروسلذيا النص ذا المهاهاة الرباعية هومن
  عيوِنك الـسود شـبه اللّـوز لَلـوز         .. ويها

  وخدوِدك الحمر شـبه الـورد لكـوز       .. ويها 
  فَصلت لِك الجوخ ال قـصر وال عـوز        .. ويها 
  مبارك عرسـك يلّـي اليـوم تتجـوز        .. ويها 
  :  العروس النص أيضاً فيوهذا 

  وعيوِنك الـسود صـابتْني رفاِرفْهـا       .. ويها
  وخدوِدك الحمر ما اقـدرش اخاِلفْهـا       .. ويها 
  يارابطَ الخيـل األصـيلة ع معالفْهـا        .. ويها 
ــا   ــا  .. ويه ــالروح يبِلفْه ــنه ه ــشَر س طْنَع  
  : )١(ومنها    

  أهـالً وســهالً يـا البـسةْ الــصايةْ   .. أوهـا 
                                             

 .٤٠٣ – ٤٠٢: ص – سابق مرجع – الشامي العرس) ١(
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  مةْ ويـا أديبـةْ يـا مربايـةْ        ويا حشي .. أوها
  عريسك شهم وإنـِت للـشرف رايـةْ       .. أوها 
  ردي المسا يا عروس ريتـك مهنايـة       .. أوها 
   . كثيرة واألمثلة 

  :  الرباعية فوق والمهاهاة زة األرجو ـ٤

وهي ال تبعد كثيراً ،  وسداسية وسباعيةبيات أراجيز خماسية األهناك
وال في المواقف التي ، بنائها والغاية منهافي ، عن األراجيز األقل أبياتاً

 اومن أمثلته.  مثلها قيلت ارتجاالً في لحظة نفير روحي عارمفهي، استدعتها
 )زرود( و) قارذي ( عليهم فياء النسهوتلقي، أيضاً ما كان يلعب به األوالد

  : )١(وهو، وغيرها

 ــبجالع  ـــبجكُــلُّ الع   
 ــين ــب ب جى ورــاد    جم
 ــر ــضأم ــب قَ جــد و   اه ق
 هــر خْبيبــج ــد شَ ــن ق م   
   غُبــاٍر ولَجــب تحــت 
وأبعد عن ،  الشعرصنعة ذلك أقرب إلى ن كاطر زاد عدد األشوكلما 

 الشعراء طويلة غالباً وقد تبلغ العشرين ازولهذا نجد أرج، بساطة االرتجال
  . )٢(بيتاً وأكثر

                                            
 .٦١٩: ص – ٣ ج – الطبري تاريخ) ١(

 .٣٤٥ – ٣٣١: ص – ربيعة بن لبيد ديوان شرح: مثالً ظران) ٢(
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  :ـ الوزن ثالثاً

  : ـ وزن الرجز أ

التي ترتبط ،  الجملة وسرعة اإليقاعبقصراجيز  أغلب األرتتصف
 ، كلها من مشطور الرجزهافاألرجاز الحماسية وغير، بالوزن الشعري
  : وتفعيالته تاماً

    مـستفعلن مـستفعلن مستفعلن  
 

     مـستفعلن مـستفعلن مستفعلن  
،  بحر تتناهشه الجوازات حتى تقترب بعض نصوصه من النثروهو 

 سيد األوس ضيرومنها أيضاً قول ح، قبالً وغيرها كثيركاألمثلة التي أوِردت 
  :الخزرجفي حربهم مع 

  ياقوم قد أصبحتم دوارا   
 

  لمعشٍر قد قتلـوا الخيـارا     
  : وزنهوهذا  

ــد ــبحتمو/ ياقومق / أص
  دوارا

 خيارا/ قد قتلُلْ / لمعشرن  
     

  فعولن مستفعلن مستفعلن  
  

     فعـولن مفْـتَِعلُن تَفِْعلُنم  
 صاحبه الجريح ن قاتل عي الذ- أحد الصحابة -   أبي البختريوقول 

  : وهو يرتجزتلحتى قُ

       ٍة أكيلَـهحـر ابن لمسلن ي  
 

    حتى يموت أو يـرى سـبيله  
  : وزنهوهذا  

  بِلم سي لن / تنر رنَح /أكيله  
  

  سـبيله / تأو يرى / حتْ تَى يمو   
  ــولن ــتفعلن فع ــستفعلن م   م

 
 ــستفعلن ــولن م ــتفعلن فع    م
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   : )١( ليلى األخيليةوقول

  نحن الذين صبحوا الصباحا    
 

  يوم النخيل غـارة ملحاحـا      
  : وزنهوهذا 

  صباحا/ نَصب بحص / نح نْل لَذي  
   

    نَِخـي يو من / تَنملحاحـا / ِلغـار  
   فعــولن مــستفعلن مــتَفِْعلُن  

 
   مفْعــولن مــتَفْعلن مــستفعلن  

   : )٢( خُثيميهبن أخ األعشى الوقول 
    ذَكــر م إنْــه يــومويهــاً خُثَــي  

  : وزنهوهذا 
  خُثي نه نهو / وي إنم /    ذَكَـر نيـوم  

  ــستفعلن ــتفعلن مـ ــستفعلن مـ   مـ
  : )٣( األراجيز أقصر جملة كهذه األرجوزةوبعض 

  ــب جــد و ــضاه ق ــر قَ   أم
 بــج ــد شَ ــن ق م هــر خْبي  
   تحــت غبــاٍر ولجــب  
  : ووزنه 

قَـضا  أمر ن /    ـبجو قَـده  
 

  وهرخْ بي /     بـن قـد شَـجم  
  مـــتَفِْعلُن/ مـــستفعلن 

 
 ــتْفَِعلُن   مــــستفعلن/ مــ

                                              
 .٩٥: ص – األخيلية ليلى ديوان) ١(

 .٣١٩: ص  –..  الكبير األعشى ديوان) ٢(

 .٦١٩: ص – ٣ج – الطبري تاريخ) ٣(
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  :ـ أوزان المهاهاة  ٢
 من أبرزها قصر ، مع الرجز في كثير من النواحيهاة المهاتتشابه

، المرتبطة بالوزن أساساً، وسرعة اإليقاع، بياتوقلة عدد األ، الجملة
 أوزان وباستعراض. ة التي تقال فيهاه في قولها، والمواقف الشبيحماسيةوال

وبعضها من ،  من مشطور بحر الرجزهاكثير من نصوص المهاهاة نجد أكثر
 من أبيات النص الواحد مختلط الوزن؛ فيه جدوقد ن، مشطور البحر البسيط

 الرجز وأبيات من مشطور البسيط؛ وهذا راجع إلى تشابه أكثر مشطور
، )مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن: ( طفمشطور البسي، تفعيالت هذين البحرين

، وقد تختلط بمجزوء البحر )مستفعلن مستفعلن مستفعلن:(ومشطور الرجز
 عرضة بحوروهذه ال).. مستفعلن مستفعلن مفعوالت: (السريع وتفعيالته

 ،أحياناً إلى النثر أقربحتى تغدو ،  في األراجيز الفصيحةالكثيرةللجوازات 
  : )١(كقول أم تأبط شراً ترثيه

ــْل.. وا بنــاه ــن اللي   واب
ــيس ِبزميــــلْ     لــ
ــلْ   ــروب للقَيــ   شَــ
ــوْل    وواٍد ذي هـــــ
ــلْ   ــزتَ بالليــ   أجــ
  تجــــر بالـــــذَّيلْ  
 فأبواب الجوازات الوزنية ــ المهاهاة هنا  في النصوص الشعبية أما 

ة ضبط وزن النص، أن اللفظة  صعوبفيومما يزيد ، اريعها على مصحةمفتَّ
تتغير طريقة نطقها من لهجة إلى ، وحتى النثرية،  الشعريةوالجملة، الواحدة

                                            
 .٣٢٤: ص – شراً تأبط ديوان) ١(



 

-١٠٧- 

 أحرف ال يجوز حذففتُ،  الواحدةلهجة بل من قائل إلى قائل ضمن ال،لهجة
 شبعوتُ،  ممدودةحروفوتُقصر ،  متحركةحروف مدوتُ، حذفها في الفصحى

  .. المتحركاتوتسكَّن،  فتصير أحرفاًحركاتال
 يصح في ال أن وزن الجملة الشعرية الواحدة إذا صح في لهجة ما، ووجدت

ومن يتأمل ،  يتغير بتغير طريقة لفظ الجملةقلأو على األ،  كثيرةأحيانالهجة ثانية 
وتدمر، ، وحرمون، والساحل، ودمشق، وحوران،  لهجات الباديةينالفروق ب

 على سبيل الفراتيةوالمناطق ، حلب والطيبة، والسخنة قرى البادية كبعضو
 نجد الوزن كومع ذل، يدرك صعوبة ضبط وزن الجملة الشعرية وتعميمه.. المثال

  . وملتبساً في أكثرها، واضحاً في بعض النصوص

  : بعض األمثلة

  : من مشطور الرجزمهاهاة

ــا ــب.. ويه ــك لَحلَ ــافر حبيب   س
ــا  ــشام .. ويه ــا لل ــافرت أن   س
ــا   ــك .. ويه ــب حبيب ــنَمجلَ    غَ
ــا   ــزالن .. ويه ــا غ ــت أن   جلب
  : وزنهاوهذا 

   حبي سافَر /   ال حلَـب ِبك  
  مــستفعلن/ مــستفعلن  
  لـشْ شـام  / سا فـر تنـا    
ــستفعلن    ــالن/ مـ   فَعـ

  حبــي لَــبج /ــنَم ــك غَ   ِب
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 ــــتَفِْعلُنم /فــــاعلن  
  غــزالن / جلــب تنــا  
ــتفعلن     فعــــالن/ مــ
 وفي »حبيبِك«هكذا » حبيبك«لكاف في  بعض اللهجات تحرك اوفي 

وتشبع الكسرة أحياناً فتصير ، »حبيِبِك«بعضها تحرك الباء والكاف 
 الحركات والسكنات، وبالتالي اضع تغييراً في موحدثومثل هذا ي، »حبيبكي«

  . تغييراً في الوزن
  :أيضاً الرجز مشطور مهاهاة من هذه

  يا مرحبـا بـك مرحبـا       .. ويها
  سبع المراحـب مرحبـا     .. ويها 
  عيني تشوفك مـن بعيـد     .. ويها  
  وقلبــي يقلّــك مرحبــا.. ويهــا  
  : وزنهاوهذا  

  بـك مـر حبـا      / يا مـر حبـا      
  مـــستفعلن /  مـــستفعلن    
  حـب مـر حبـا     / سب عْل مرا     
  مـــستفعلن /  مـــستفعلن     
  فـك مـن بعيـد     / عي ني تشو     
  مـــستفعلن /  مـــستفعلن     
   مرحبــالـك / وقـْل بـي يقـْل     
  مـــستفعلن /  مـــستفعلن     
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  :  البسيطمشطور مهاهاة من وهذه
  الطول طـول القنـا والعنـق مايـل ميـل           

  والخصر من رقتـه هـد القـوى والحيـل          
  : وزنهاوهذا 

  يـل ميـل    / والعنـق مـا   / للقنـا / الطول طـو  
  يـْل ميـلْ  / وْل عـن قمـا    / لْل قنا / أطْ طو لطو   
ــستفعلن   ــاعلن/ م ــستفعلن/ ف ــ/ م   النفع
ــل  ــه هــد القــوى والحي   والخــصر مــن رقت
   ـلْ / هد دل قوى/ رق قتو / وْل خص رمنول حي  
ــستفعلن    ــاعلن / م ــستفعلن / ف ــالن/ م   فع
  : الرجز ومشطور البسيطمشطور من عت مهاهاة جموهذهـ  د 

ــوتْ    ــادي تم ــي األع ــي خلّ ــومي مع   ق
ــاقوتْ     ــصونها ي ــستكا وغْ ــجرة الِم   ياش
ــه و    ــات الحمول ــا بن ــشيوتْنحن ــلنا م   أص
  وجــدودنا بــالتُرب تــستاهل التـــابوتْ     
  : وزنهاوهذا 

ــي ــومي مع ــا / ق ــْل أع ــْل ل ــوتْ/ خ ِدتْ م  
  فعــــالن / مــــستفعلن/ مــــستفعلن  
  يـا قـو تْ    / وغْ صو نها  / ِمس تكا / يا شج رتلْ   
  فــاعلن/ مــستفعلن /فعــالن / مــستفعلن  
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   مـثْ بـو تْ     /لو أص لنـا   / تْل حمو / نح نا بنا  
   فــاعلن/مــستفعلن /فعــالن / مــستفعلن  
ــابوتْ  ــالتُرب تـــستاهل التـ ــدودنا بـ   وجـ
  تـابوتْ / تـس تـا هلـتْ   / بتْ تُرب/ وج دو دنا  
  فعــالن / مــستفعلن/ فــاعلن/ مــستفعلن 
 أحدهما من الرجز الفصيح، واآلخر من ن؛ مثال نجمع فيه نصيوهذا 

  : المهاهاة العامية، في نص واحد
  ن بنـــات طـــارقْنحـــ

 
  نمشي على النمـارقْ    

  شــو هــا النهــار الاليــقْ 
 

  فرحت لنـا الخاليـقْ     
  : وزنهوهذا 

    لَـنشـي ع نمـا رقْ  / نَم  
 

  خـال يـقْ  / ِفر حتْ لنـلْ   
  فعــــولن/ مــــستفعلن 

 
ــستفعلن  ــولن/ مـ   فعـ

 
  :  أخيرة حول الوزن مالحظة
 نصوص المهاهاة الشائعة في مختلف حواضر بالد الشام أغلب

ومن تداخلهما في النص ،  من مشطور الرجز ومشطور البسيطهي، يافهاوأر
.. لكن الجوازات الكثيرة، وطبيعة اللهجات التي يصعب ضبطها. الواحد أحياناً

 نظراً لتنوع تعذر، أو شبه ممتعذراًتجعل السيطرة على هذه األوزان أمراً 
 وبالتالي ،صالً قالتها نساء لسن شاعرات أنصوصوألن كثيراً من ال، اللهجات

 وتغدو الوزنية، رة عن السيطملفتخرج كثير من الج، ال معرفة لهن بالوزن
وال يسيطر عليها إال باللحن ،  نثر مسجوع أحياناًمجردأقرب إلى النثر، بل 

  . عند إنشادها في المناسبات
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   نصوص املهاهاةفنية
  

ورها في جمال ص،  بيناً نصوص المهاهاة في فنيتها تفاوتاًتتفاوت
فبعضها ، وفي إتقان قافيتها، وفي عددها أحياناً،  المشطورةتهاوطول أبيا

والبيتان األخيران ، وبعضها ينتهي البيتان األوالن فيها بقافية، صحيح القافية
حتى يصعب ، آخر ما يختلف روي القافية بين بيت ووكثيراً، بقافية مغايرة

  .معرفة الروي األساسي فيها
فتجد أحياناً ، والبحر،  يمكن ضبطه بعدد التفعيالتوالذي،  الوزنأما

ويتعذر في كثير من النصوص ، وبيتاً آخر من عدة تفعيالت، بيتاً من تفعيلتين
 النصوص نونرى كثيراً م، بل حتى تحديد الوزن أي وزن، تحديد البحر

وقد ، يشم الوزن شماً في تفعيلة هنا وتفعيلة هناك، مجرد كالم نثري مسجوع
 في سائدة الوزنية القاعدة الللوتشكل الزحافات والع،  عن ثانيةيلةتفعتختلف 

  .  المهاهاةنصوصالوزن الشعري لغالبية 
 نجد نصوصاً إنناف،  الرغم من هذه التجاوزات غير المحدودةوعلى

وال نجد في هذا االضطراب الفني ، بعضها نادر حقاً، فيها فنية ذكية، كثيرة
وكانت األمية هي السائدة في ،  هن من عامة النساءفمبدعات المهاهاة، عجبباً

، فنسبة المتعلمين الذكور كانت قليلة جداً، مجتمعاتنا في القرون الماضية
فوسط هذه األمية الشاملة أبدعت ، رونسبة المتعلمات في المجتمع ال تذك

وكان لبعض ،  الشعبيةألغانياو ال يحصى من نصوص المهاهاة ماالنساء 
 ،اهمات متميزة في القصيد الذي يحتاج إتقانه موهبة وخبرة فنيةالشاعرات مس

  . عراء وفيهم فرسان وزعماء٠وجرأة على مواجهة فحول الش
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 بقدر امتالك،  المهاهاة في جودة النصدعات الطبيعي أن تتباين مبومن
والخبرة في هذا الفن السهل ، واألذن الموسيقية،  الموهبة الشعريةالقائلة

فيجيد ، ي يغري أي امرأة في أن تبدع ما تشاء من المهاهاةالممتنع، الذ
 ضعف القائلةوال أحد يعيب على ،  بعضهنقصروي، صوراً وبناء، بعضهن
 في تلك الظروف الحماسية، لكن الناس يتذكرون في أحاديثهم الحقاً، ،تهاموهب

  . النساء الموهوبات في هذا الفن
 من نصاً  أية امرأةرديدتأو ،  األول من إبداع المهاهاةفالهدف
، هو التعبير عما يجيش في النفس من مشاعر في موقف معين، محفوظاتها
أو المرحلة ،  الموقفيناسب قول شيء إلى مدفوعة نفسها، ة المرأتجد فحينذاك

 لرغبة هو مشاركة تمتزج فيها ا، ومجرد التعبير بمهاهاة أو أكثر.من المناسبة
  . بالواجب

، سريعة،  برقية ارتجالية آنيةرسالة لمهاهاةا القول، إن وخالصة
ولهذا ال يفكر أحد من الناس في ، ال تقبل التأجيل..هةومواِج، ومباشرة

  .مالحقتها نقدياً
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  مواضيع املهاهاة

  

ولدت أصولها في ،  مكثفةماسية أرجوزة شعبية نسائية حالمهاهاة
وحافظت على روحها  ، ونيف من السنين على األقلألفقبل ، ساحات الوغى

،  وهي تتناول اليوم مواضيع مختلفة؛ غزليةحتى ، المتوثبة عبر الزمنةالجياش
، تعبر عن نفير األرواح الممشوقة،  بنبرة حماسيةزالت تُرتَجلما.. واجتماعية
  . موشحة بإرثها الفروسي العظيم، واالستعداد لإلقدام، والتأهب
بالد الشام، تردد في المناسبات  زالت ألسنة النساء في مختلف أنحاء وما

 نصوص المهاهاة المحفوظة المتواترة الذائعة، وما زالت نصوص جديدة لفةالمخت
 في كل مناسبة جديدة، في هذا المكان أو ذاك، فتشيع على ،منها تُبدع كل يوم

األلسنة دون أن يعرف اآلخرون قائلها، إالّ في حاالت قليلة، وفي إطار ضيق، 
واحد أو القرية الواحدة، ثم تُنسى مبدعةُ المهاهاة بعد مدة، ويستمر ضمن الحي ال

  . تسمع بها القائلةلمالنص في التداول، ويذيع في مناطق متباعدة لم تسمع بالقائلة، و
وهي اللون ، راح المواضيع من األفراح إلى األتتلف المهاهاة مختناولت

بات االجتماعية والوطنية الشعري الوحيد الذي ال يغيب عن مناسبة من المناس
 أرى ضرورة  للحديث عن هذه المواضيع وال، في مدن بالد الشام و أريافها

  : كلها هنا، نكتفي بجانب مختصر منها كأمثلة
  :العروس وصف مفاتن – أوالً
ـ على أمجاد العدد األوفر من نصوص  العروس ـ أي عروس تتربع

، قدميها نصيبه من الوصففلكل عضو في جسمها من رأسها إلى ، المهاهاة
 دخولها بيتها تىوح، مروراً بالحناء و الحمام، ولكل مرحلة من يوم الخطبة

، وزينتها، وتتحدث عن العروس ومفاتنها، الجديد نصوص تصف تلك المرحلة
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تهدف كلها إلى إشعار . ،أو قريتها، وقبيلتها، وأسرتها، وعن أبيها وأمها
 بعض وهذه.. والدور الهام المقدمة عليه، العروس بأهميتها وأهمية المناسبة

  : في التغزل بالعروسهاةنصوص المها
  : العامحسنها - آ

 الشعبية اني جمال العروس العام وجاذبيتها مكانة هامة في األغيحتل
 في المهاهاة، كهذا النص الذي يركز على بهاء فراعامة، ولها نصيب و

  :)١(طلعتها، وإشراقتها الجذابة كإشراقة البدر
  ما شفتها طالعةْ مـن دارهـا للـدار       .. آويها

  والمبخرة في ايدها حجة تطلب نـار      .. آويها 
  كان القمر في السما شو وصلُه للدار      .. آويها 
  آه يـا سـتّار    :وصحت من نار قلبي   .. آويها 
 المفعم باإليحاءات الجمالية، الذي يتحدث عن صدر  النصوهذا 

 وما القمر، إطاللةالشبيهة بإشراقة الشمس والعروس وجبينها، وإشراقتها 
 تفيض الذي يبعث الحياة في األرض فلماءتحمله من مضامين الخصوبة، كا

                                   :)٢(بالخضرة والخصب
  صديرك صـدرني وجبينـك ليـوانِ     .. آويها
  ياشـمس كـانون يـاقمر نيـسانِ       .. آويها ..آويها

  ت تسبي محاسنها  والشمس لو غرب  .. آويها 
والمي لو مالـت تـسقي احـواض        .. آويها 

                                              ريحــــــــــــــــــــاِن
 ،٨٦: ص – البصة قرية) ١(

 المؤلفات بعض في وورد لشام،ا بالد أنحاء أغلب في شائع والنص ، شفهية رواية) ٢(
 .أقل بجودة
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 جلّيةُ المتنهض إذ،  المهاهاة التي تقال للعروس عند بدأ تجليتهاوهذه
  :)١(داعية العروس للوقوف قائلة

  قومي معي يـا بنـت أم حـسين        .. آويها
  توقفي على الـساقية يهتـز راس العـين        
 ــنتين ان مر ــه س ــت إل ــى مي ــِت عل   ي
  حيا عظامه ويقوم يمشي علـى التنتـين        ت 
 : الوجهجمال -  ب 

نصيباً وافراً من المهاهاة الموجهة ، والخدود خاصة،  حسن الوجهنال
 النص الذي يصف حمرة هذا ،ومما قيل فيه، فالخد مرآة الجسم، للعرائس

  :)٢(خدود العروس بالورد، والتفاح
ــك.. آويهــا   ياعروســتنا ارفعــي راِس

  قبلي ناِســــكواســـت .. آويهـــا  
ــا  ــدوِدك .. آويه ــرة خ ــورد حم   وال
ــا  ــك .. آويهـ ــمين فراِشـ   والياسـ
  : النص الذي يصف خدود العروس بالورد األحمروهذا 

  يـا عروسـتنا يـا ماشـاء اهللا      .. آويها
  ومثلــك مــا خلــق اهللا   .. آويهــا 
  والـورد بفـتِّح بالـسنه مـرةْ       .. آويها 
ــا  ــرةْ.. آويه ــدودك دوم محم   وورد خ
  : النص يصف طلعتها صباحاً بطلعة التفاح المليسي لنعومتهوهذا 

                                            
 .٨٢: ص – سابق مرجع – البصة قرية) ١(
 .٤٠٠ – ٣٩٩ و ٣٤٣ – الشامي العرس في) ٢(
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ــا ــاح ملّ .. آويه ــا تفّ ــباحك ي ــسيص   ي
  يلي قطفتك من الربوةْ على كيـسي      .. آويها 
ـ وان قدر اهللا وجلـست مجال     .. آويها    سيي
  ال كتب كتابك وادفع النقد من كيسي      .. آويها 
  : العروسعيون - ج 

وهي رسول المشاعر في ، يقول المثلـ كما  مغرفة الكالم العيون
وأحد مظاهر الجاذبية في وجه ، مختلف حاالتها من الحب إلى الكراهية

اإلنسان، وقد ألهبت نظرات الحسان عواطف العشاق، فتغنى الشعراء بألوانها، 
  ..  وسحر لفتاتها، التي تحرسهاواجبوسعتها، وأهدابها، وبالح

ى يصعب حصر ما قيل في  في المهاهاة مكانة بارزة، حتواحتلت
 األوفر من األغاني عامة والمهاهاة النصيبالعيون، وكان للعيون السود 

       : )١(جلوةلخاصة، ومما قيل للعروس تمهيداً ل
  وعيونك السود سبوني وانا اغنّـي     .. أويها

  وخدودك الحمر سلبوا العقل منّـي      .. أويها 
ــي    ــومي متهنّ ــايم وبن ــت ن ــا وكن   أويه
  إجـا هـواِك علـى بـالي جنّنـي         .. أويها  
 *  *  *  

 عن طول العروس، ثد نصوص كثيرة من المهاهاة تتحوهناك
وال أجد طرحها كلها هنا من صلب هذه ..  وجسمها وغيرها،وفرعها

الدراسة، لذلك اكتفينا باألمثلة السابقة، التي تعطي تصوراً حول تناول هذه 
  .يع في المهاهاةضالموا

                                            
 .٨٤: ص – سابق مرجع – البصة قرية) ١(
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  :يسالعر مدح - ثانياً
 في تراثنا الشعبي هو الشخصية األولى، التي تقع على عاتقها العريس

مسؤولية المبادرة واإلقدام، ووهو محور كثير من األغاني التي تتحدث عن 
أصالته، جماله، وهيبته، وقوة عشيرته، ورجولته، وكثيراً ما يشبه بالفرسان 

وهذه .. نزله المضياف عنترة، وال تغفل المهاهاة عن ثروته، ومثلالمشاهير م
  : المهاهاة في مدح العريس من مناطق مختلفةصبعض نصو

ــا ــبس .. أوه ــريس ال تع ــا ع   ي
ــا  ــبس .. أوه ــةْ وال ــرد البقج   اف
  أوهــا شــواربك عــروق الريحــان  
  وسوالفها عـروق النـرجس    .. أوها  
 *  *  *  

ــا ــمر .. أويه ــا أس ــسنا ي   عري
  يـا أبـو الثـوب األحمـر       .. أويها 
ــا   ــسودأويه ــون ال ــو عي ــا اب    ي
ــا   ــضر .. أويه ــزين المح ــا م   ي
  :البيضا العروس والسمرا العروس بين – ثالثاً 

 الحديث عن الفتاة السمراء ومنافستها البيضاء، متسعاً رحباً من شغل
مجال القول، فصل القوالون فيه محاسن االثنتين وعيوبهما، وكثيراً ما يتحول 

 دائما مراعاة للحال، فإذا كانت العروس بيضاء، القول إلى المدح والذم، هناك
جادوا في وصف محاسن البيضاء، وفي ذم السمراء، وإذا كانت العروس 

  : سمارها ويذمون البيضاء، وهذه بعض األمثلةدحونسمراء، راحوا يم
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  :    في مدح السمراء وهجاء البيضاء– آ

  مين قال عنك سمرا يـا نجمـة البـدر       .. أويها
   سمسم المقشور يـا عـسل النحـلْ        يا.. أويها 
            أويها وطّيـت لـك ظهـري تاقطعـك النهـر  
ــْل.. أويهــا     انــت حبيبــي واعــز مــن األه
 *  *  *  

  اهللا مع الـسمر لمـشيوا بقـاع الـدار          .. أويها
  أحسن من البيض اللي لهن خدم وجـوار      .. أويها 
        ن األسـعارأويها هـاتوا العـسل واللـبن تنـثم  
  ة من العسل تسوى من اللبن قنطار       لحس.. أويها  
  : في مدح البيضاء وهجاء السمراء– ب 

ــه.. أويهــا   اهللا مــع البــيض لمــشيوا مــع التلَّ
  شـبه األمـارى ونزلـوا يقـسموا الغلَّـه        .. أويها 
          ـك ياخـذك ِعلَّـهرب رمأويها يـا مـا خـذ الـس  
  )١(دشَّرتْ قرص الجبن وافطـرت عالجلَّـه      .. أويها  
 

  :دعية األ– رابعاً

: أساسيين مكانة هامة في تراثنا الشعبي، وتنقسم إلى قسمين لألدعية
  : األمنيات الطيبةبتحقيق حالمة ية وأدع،أدعية حماية وتعويذ، وأدعية انتقامية

                                            
 . اليابس البقر روث: الجلَّة) ١(
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  : أدعية الحماية– آ
 من األهل واألقارب ب، الداعي بالدعاء لحماية كل من يحيتوجه
 العروسين وأبويهما من هذه األدعية وافر جداً، ونصيب.. واألحبةواألصدقاء 

 تقال للعروس كما تقال للعريس، لرد العين ي المهاهاة التهذهومن أمثلتها 
  :)١(عنهما

ــا ــى  .. آويه ــل جن ــةْ تحم ــريس رمان   الع
  ورمانها يـشفي العليـل مـن الـضنى      .. آويها 
  وشروشها بارض الـسعادة مزروعـةْ     .. آويها  
   الـسعادةْ مـن الـسما      تناديك طيـور  .. آويها  
  : من أعين الحاسدينحصينهات ل، التي تقال غالباً للعروسوهذه 

ــا ــين.. أويه ــصنتك بياس ح  
  يـا زهـر البـساتين     .. أويها 
        أويها يـا مـصحف زغيـر  
  على روس السالطين  .. أويها  
  : حيناً، داعية له بالثراءالعريس لوالد التي تقال لوالد العروس حيناً ووهذه 

  وتمنيـت البـو فـالن كـل مـال الـدير           .. آيي
  واربــع طــواحين يطحــنن نهــار ليــْل.. آيــي 
  واربع كناين يقولن يا عمي صبحك بـالخير   .. آيي  
  

                                            
 .١٣٦: ص – سابق مرجع – الشام بالد في األعراس زغاريد) ١(
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  : أدعية االنتقام-  ب
 بين البشر ظاهرة عريقة عمرها من عمر اإلنسان في هذه التخاصم

ك بعضهم من القوة المعمورة، ويمكن أن يحدث التخاصم على أي شيء، فيمل
ما يجعله قادراً على فعل ما يريد، وال يملك آخرون غير الدعاء االنتقامي لعل 

  :وهذا مثال. اهللا ينتقم لهم من خصمهم الذي ال طاقة لهم به
ــا ــال  .. أيه ــا ام الخلخ ــك ي ــم اهللا علي   اس

  وقعِدةْ بيت ابـوك تـسوى خـزاين مـالْ         .. أيها 
ــا   ــك وذم .. أيه ــت علي ــي حك ــت الل ــكري   ِت
ــا   ــصبيان .. أيهـ ــات والـ ــشتهي البنـ   تـ
  وتلبس ثياب الحزن وتدور بـين العربـان       .. أيها 
 

  : أدعية األمنيات– ج

 ما تتركز أمنيات اإلنسان على مصالحه الخاصة، ومنها األمنيات غالباً
 يحصل عليها ويسعد ه بالدعاء، علَّيها التي يتوسل متمنّالعاطفية واإلنسانية

  : منيةبها، مثل هذه األ

  من ورا الشّباك شاليشك أنـا شـفتُه       .. أويها
  وعيونــك الــسود لمحــتهن  .. أويهــا 
ــي    ــا ربـ ــك يـ ــب منـ ــا بطلـ   أويهـ
ــا   ــاحبتهن  .. أويه ــضن ص ــي بح   ترمين
  : التهنئة– خامساً 

 رحب جداً، أما المهاهاة فمجالها األساسي هنا تهنئة ني التهامجال
الدة، والقيام بالسالمة، وتهنئة العائدين العروسين وذويهما، وتهنئة النساء بالو
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 ،..من السفر، والحج، والحرب، والطالب الناجحين، وما شابه من مواضيع
  :    وهذه بعض األمثلة

ــا ــدار .. أويه ــاب ال ــوا ب   افتح
ــا  ــي.. أويه ــي يهنّ ــي المهنّ   وخلّ
ــي   بــا طلبــت مــن ر ــا وان   أويه
ــا   ــي .. أويه ــب اهللا ظنّ ّــا خي   وم
 

  :ة العريس والمباركة له ذلك تهنئومن

  يا عـريس ريتُـه مبـارك      .. أوها
  يا عريس الـسبع بركـاتْ     .. أوها 
  أوها وانـشا اهللا يجيـك الـصبي         
  وبتكمـــل الفرحـــاتْ.. أوهـــا  
 

  : تشمل التهنئة إشعار العريس بجمال عروسه، ليهتم بها أكثروقد

ــا ــك.. إيهـ ــاعريس يهنالَـ   يـ
  كـاس العـيش يـصفى لَـك     .. إيها 
  كــل النــاس تقــولْ  .. هــاإي  
  بعروسـتك تـشوف حالَـك     .. إيها  
 

  : المباركة للنفساء وتهنئتها بالمولود وقيامها بالسالمةومنها

ــا ــاكِ .. أويهـ ــا جـ ــارك مـ   مبـ
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ــا ــسالمةْ .. أويه ــى ال ــد هللا عل   والحم
  وال فرحتك بالبنـت وال الـصبي      .. أويها

ــا ــسالمةْ .. أويهـ ــك بالـ   إالّ بقيامـ
  : أيضاًومثله

ــ ــاتْ  .. اأوه ــسبع برك ــارك وال   مب
  بتستاهلي يا دايةْ شورة حريريـةْ     .. أوها 
  أوها وزيارة محمـد والكعبـة المجليـةْ         
  

  : العرفان بالجميل– سادساً

 سواء أكان عرساً أم ، أصحاب الفرح لآلخرين مشاركتهم فرحهميقدر
هن لهذه  غير ذلك من مناسبات، وتعبر النساء بالمهاهاة عن امتنانطُهراً أم

المشاركة، فتذكر القائلة بعض األسماء على المأل، وأحياناً تذكر جملة 
.. المشاركين دون تحديد، متمنية لهم تحقيق آمالهم في الزواج والذرية والثراء

  : فهذه أم العريس تشكر المشاركين في زفة ابنها
ــا ــم .. أويهـ ــشباب كلهـ   الـ

ــا  ــضلهم.. أويه ــدمني ف   وال يع
   األفـراح عنـدنا    واليـوم .. أويها  
  وعقبـــال عنـــدهم.. أويهـــا  
 

  : واحدة ترحب بالقادمين للمشاركة في الفرحوهذه

ــا ــيكم  .. آويه ــا ف ــهال ومرحب ــال وس   أه
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  ونجـوم الـسما ترعـاكم وتحمـيكم       .. آويها
  زايد فـضلكم ومبروكـةْ خطـاويكم      .. آويها  
  وفـضلكم ع الـراس واهللا يكـافيكم       .. آويها  
  : ترحيب أيضاًوهذا 

  أهالً وسهالً فيكم يا أهلنـا زرتونـا       .. إيها
ــا  ــستونا.. إيه ــا آن ت األرض لماخــضر  
ــا   ــاتكن  .. إيه ــن وبن ــوزوا اوالدك   تج
  ونزوركم بالفرح مثـل مـا زرتونـا      .. إيها  
 

  : تحقق اآلمال-  سابعاً
 تنتهي حاجات البشر ما داموا على وجه البسيطة، ولكل إنسان أمنياته ال

 ومنهم ،قها في هذه الدنيا، منهم من يأمل بالزواج ممن يحبالتي يحلم بتحقي
 وآخرون بعودة غائب لهم، أو شفاء مريض، ذرية، برزقمن يأمل بأن ي

 تحققت أمنية ألحدهم غمرته إذاف.. وغير ذلك من أمنيات ال حصر لها
ووجدت النساء في المهاهاة فناً وه،السعادة، ورقص قلبه وغنى، وفرح له محب 

  .مهيئاً للتعبير عما يجيش بالنفسسهالً 
  :  أم تعبر عن سعادتها حين رأت ابنها عريساًوهذه

  الحمــد هللا صــبر قلبــي مــا قــصر.. أويهــا
  وانسد جرح الهوى من بعد مـا تْعـسر      .. أويها 
  وحياة من لُـه نجـوم الليـل تتفـسر         .. أويها  
ــا   ــسر .. أويه ــاليوم بتح ــان ع ه ــي زم   إل
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  :دة تعبر عن فرحتها وفرحة جيرانها بعرس ابنها واحوهذه
ــا ــالي.. أويه ــا ع ــد هللا ي   الحم

ــا  ــالي.. أويهـ ــي للغـ   فرحتـ
  فرحتـي وفرحـة قلبـي     .. أويها  
  وفرقْـت علـى جيرانـي     .. أويها  
 

 تصرح بأنها كانت تنتظر هذه الفرحة منذ عامين، وتكاد ال تصدق وهذه
  : ما أملتْه قد تحقق لهاأن

ــا ــة إ.. أيه ــا فرح ــامين بنطره ــي ع   ل
  وسـألت رب الـسما إنُّـه يكملهـا        .. أيها 
  يـابن الكـرامِ   ) فـالن (وتكملت يـا    .. أيها  
ــا   ــالي .. أيه ــا الع ــة ربن ــت بعناي   وتكمل
 

 لكن اهللا ، حلمها في حياتهاققي يئست من تحأنهاب ثانية  امرأةوتصرح
  :يسر لها ذلك، كأنه حلم تحقق، فغمرتها الفرحة

  ي سروري صـبحت انـا مـسرور       سرور.. أيها
  ال ادري من اهللا ما ادري حلمت من نومي        .. أيها 
  الحمـــد هللا هالـــشهوةْ قـــضيناها.. أيهـــا  
ــا   ــومِ  .. أيه ــشت للي ــي ع ــد هللا الل   والحم
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  :يند القدح في األعداء والحاس– ثامناً

 أمر ملفت حقاً هو كثرة ذكر األعداء في نصوص المهاهاة، وال هناك
 إنما المنافسون والخصوم من بعض الناس ،ع العدو الخارجي بالطبصديق

المحيطين، الذين ربما يكونون من المعارف والجيران، أو القرى المجاورة، 
 لو لم يكن هناك عدو حتى..  أو من العائلة الواحدةعشيرة،بل ربما من ال

الذي حقيقي لهذا العريس أو ذاك، فإن النساء كثيراً ما يتطرقن إلى هذا العدو 
وال تخلو النصوص الكثيرة المتوفرة بين يدي من أي . يكيد للعريس وأهله

، من ) األردن-  فلسطين – لبنان - سورية (منطقة في أنحاء بالد الشام 
  . نصوص تتحدث عن العدو، وهو أمر ملفت حقاً

نكتفي هنا بأمثلة قليلة عن تلك العداوة المبيتة للعريس، ويمكن تصنيف 
  :األعداء إلى

 العدو الحاسد الصامت المترصد الذي ينظر بحقد من بعيد دون أن - آ
   . مابفعليقوم 

 العدو المتقول على العريس والعروس، الذي يهدف بأقواله التي - ب
  . يبثها إلى التخريب وتعكير الفرح

 العدو الذي يعمل لعرقلة الزواج ومنعه إذا استطاع، بما لديه من - ج
  . نفوذ وسطوة وأعوان

  . تشر أي مهاهاة إلى سبب العداءولم
 ترجع مثل هذه األفكار والسلوكيات إلى زمن الصراعات ربما

العشائرية والعائلية والشخصية، التي كانت شاغل الناس زمناً طويالً في 
بالدنا، والتي ما زالت ترمي بظلها على األفراح إلى يومنا هذا، وال يمكن 

ما زالت النساء تتحدث عن الحاسد تجاوزها إالّ بتطور حضاري شامل، ف
  . والعدو حتى لو لم يكن هناك أي عدو للعريس
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 هذه األفكار أنها تبقي شحنة العداء كامنة في سويداء القلوب، وخطورة
تفتش عن العدو المفترض القابع في عالم الغيب، وكثيراً ما تنتهي بشخصنة 

تصب عليه سيل شبح العدو المتخيل، عند توهم أي عداء من أي إنسان، ف
  .غضبها وأحقادها المضغوطة في ظلمات أعماق النفس

  :  بعض األمثلةوهذه
  : هذه المهاهاة من لبنانومنها

  نحنــا اوالد العــم ع كثــر الفــرح نلــتم.. آيهــا
  ِحنّــا جديــدةْ ونقــش الظفــر زال الهــم.. آيهــا 
  ويلّي ما بيجي ع عرسنا ال يحسبنا نعتّل هم        .. آيها  
  اس يلّي شـربناه سـقيناه للعـدو سـم         وك.. آيها  
  : من وسط سورية من مدينة إدلبوهذه 

ــصوت دوى  ــد ال ــي البل ــوم ف   الي
  فالن وفالنةْ بيلبسوا الخواتم سـوى      
ــانين    ــب فرحـ ــوب الحبايـ   وقلـ
ــوى    ــادي بتنكـ ــوب األعـ   وقلـ
  : مهاهاة من الساحلوهذه 

  وأهالً وسهالً فيكن جيتوا ع عزيمتنـا       .. أويها
  وخيولكن الشقر دقـت فـي زريعتنـا       . .أويها 
  ولوال سيفك ودبوسك يـا ابـو فـالن        .. أويها  
  تَ هلكنـا وكانـت األعـادي داسـتنا        .. أويها  
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  : نص من األردنوهذا
  عــصفورةْ تزقــزق تحــت ليمونــةْ   

  وساعة تبـرجم وسـاعةْ تطلـب المونـةْ         
  ويسلمك يا بيي فالن يا سـيفين مـسنونةْ          
  الـروح مرهونـةْ   تذبح عـدوك وتخلّـي        
  : مهاهاة من فلسطينوهذه 

  الحمـــد هللا عمـــرت دار اهالينـــا  
ــل الحمــل كيــف مــا مــالِ        وتماي
ــا     ــرح بعثرتن ــاتين ال تف ــو عب ــا اب   ي
ــالِ    ــدهر ميـ ــالمة والـ ــا سـ   رجالنـ
  : اهللاشكر – تاسعاً 

 ألسنة عامة الناس بشكر اهللا على توفيقهم في القيام بعمل ما، تلهج
 المال الالزم، أو ة كثيراً ما تكون كأداء، كقلّ عقباتوجود عموإتمامه بسالم، 

  . معارضين أقوياء، أو حدوث أحداث مؤثرةظهور
 حال إتمام العرس تهاهي أم العريس وقريباته، شاكرات اهللا على وفي

. إلى جانب عروسه مزفوفاً بين الشباب، أو قاعداً فضله، حين يرين العريس
مهاهاة عند حدوث الوالدة بعد التوجس من وكثيراً ما تصدح النساء بال

  :اهاةالمخاطر، كما في هذه المه
ــا اهللا ــد هللا يــ   الحمــ

ــشا اهللا  ــم إنـ   وزال الهـ
    ــه ــاجى رب ــى ن   وموس
  وجانا الفرج من عنـد اهللا       
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 تهاهيه بعض قريبات الزوج حين تلد امرأته ولداً، وتعم الفرحة ومما
  :بالمولود وقيام أمه بالسالمة

ــت ر ــبطبخـ   ز بحليـ
  ــكَّر ــه س ــيت علي   ورش
ــي     ــا رب ــد هللا ي   والحم
  اللــي بيــتكم مــا تــسكَّر  
  : الندب– عاشراً 

 المهاهاة التي تذكر مناقب الشهداء والمتوفين كثيرة، وأكثر ما نصوص
تقال هذه المهاهاة عند خروج المتوفى من بيته، وأثناء تشييعه إلى مثواه، 

، خاصة إذا كان المتوفى »الزغاريت«يد  زخات من الزغاراةوترافق المهاه
 عن والنساء واقفات يود المهاهاة والزغاريد في هذه الحالوتنطلقشاباً عزباً، 

 الشاب كأنه ىمتوفَّالراحل، وكذلك وهن ماشيات وراء الجنازة، ويمدحن ال
  . عريس يزف إلى عروسه، والشابة كأنها عروس

 فيه النساء تجمع الذي ت،يت العزاء في ب بالمهاهاة فيتم ندب المتوفىأما
 وربما قبل التشييع أحيانا كثيرة، وكذلك على التربة حين تزوره ،بعد الدفن

 على ندب شابة، مثالونكتفي هنا ب.  من أيامهقريباته في اليوم التالي وما بعد
  :)١( ليس من صلب الدراسة هذهالموضوعألن الخوض في هذا 

ــتْ   ــباكها طلّ ــن ش ــصبية م ــو هال   ش
ــت    ــعورها حلّ ــا وش ــدايل له ــت ج   رخ
ــتْ     ــا فلّ ــل م ــصاحف قب ــا بالم   حلَّفته
  ال ع بيتهـا راحـتْ وال ع اوالدهـا ظلّـتّْ      
 *  *  *  

                                            
  .٧٩ – ٧٦: ص –.. التراثية الشعبية اويحالتن: مثال انظر) ١(
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ها  التي تتطرق لاتعضو على أبرز المو، مقتضبة جداًثلة مجرد أمهذه
 ألن هذا الجانب ليس هدفنا األساسي، فهناك مواضيع كثيرة تطرقت ،المهاهاة
جودة في مراجعها، و فهي م،لمهاهاة، ال أجد حاجة للحديث فيها هناإليها ا

  . وهي وافرة
 قبيل طلعتها من بيت أهلها ، هذا الجانب بنصيحة النساء للعروسونختم

 بعد أن تكون قد رانت على ، جو المرح والسرورإضفاء إلضحاكها، و،بقليل
  : العروس وقريباتها مشاعر الفراق

ــك   اهللا مِعــــــك اهللا مِعــــ
  ــك ــا ينفِعـ ــا  مـ ــر البكـ   كثـ
  ان كان ِلك في بيت ابـوك مـسمار          
  اقلعيــــه وخوذيــــه مِعــــك  
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 خامتة
  

 في هذه الدراسة التعريف بفن المهاهاة، وتوصيف بنيته ووزنه، حاولت
وما قيل فيه من مسميات شعبية أصيلة، وتسميات غيرها تداولها بعض 

 تحديد التسمية التي رأيتها أكثر وعملت على..  وتسميات مبتدعةاب،الكتّ
شعبية، وأوسع انتشاراً، أدق داللة وألصق بهذا الفن، وأنسب لطبيعته 

  .الحماسية الجياشة
 تبقى المهاهاةُ أرجوزةَ المرأة األولى في بالد الشام، ألحوال جميع اوفي

ال ينافسها فن آخر في قوة حضورها، وسعة ميادينها، وسرعة إيقاعها، 
 في شعبيته، الةوتبقى الفن األدبي األعرق أص..  ها، وشدة تأثيرهاوسهولة قول

 نصوص جديدة من المهاهاة واألكثر حيوية وقدرة على التجدد، فهناك دوماً
 على راًسائ القائلة سريعاً، ويبقى النص ىتضاف إلى النصوص القديمة، فتُنس

، ويتحول  مع النصوص األقدمتماهىياأللسنة، يتنقل من مكان إلى مكان، ف
  . السائرين إلى مختلف الجهاتعنصاً شعبياً مجهول القائل، يسير م

 ما يفسر تشابه كثير من نصوص المهاهاة في مختلف أنحاء بالد وهذا
الشام، فهناك نصوص كثيرة متماثلة حرفياً تقريباً، نجدها تتردد في المحافظات 

 كما تتردد في أنحاء السورية من الساحل إلى الداخل باختالفات لفظية محدودة،
فلسسطين ولبنان واألردن، مما يؤكد الوحدة الحضارية األصيلة، التي لم تنل منها 

  .             على جسد األمةلطارئةالحدود القطرية المصطنعة ا
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   واملراجعاملصادر

  
  :المصادر -أوالً 

  :المؤلفات – آ

محمد البجاوي، ومحمد أبو  محمد جاد المولى بك، وعلي – في الجاهلية ب العرأيام .١
  . دون تاريخ–] دمشق[ دار الفكر –الفضل إبراهيم 

 – الكويت – وزارة اإلعالم –لكريم الغرباوي اعبد :  تح– ٢ ج – العروس تاج .٢
  . م١٩٨٣ – ـ ه١٤٠٣

 – أبو الفضل إبراهيم مدمح:  تح- ٤ ط – ٣ و ج – ٦ ط – ٢ ج – الطبري تاريخ .٣
  .١٩٩٠ – القاهرة –دار المعارف 

 دار النهضة –محمد محمد حسين . د:  شرح– األعشى الكبير ميمون بن قيس ديوان .٤
  .١٩٧٤ – بيروت –العربية 

 دار الغرب –علي ذو الفقار شاكر :  جمع وتحقيق– تأبط شراً وأخباره ديوان .٥
 .م١٩٩٩ – ـ ه١٤١٩ بيروت – ٢ ط –اإلسالمي 

  .١٩٩٨ بيروت –ر صادر  دا– ١ ط –واضح الصمد . د:  تح– ليلى األخيلية ديوان .٦
السيد :  تح– السيد مرتضى الحسيني الزبيدي – ٨ ج– والصلة يل والذالتكملة .٧

  . م٢٠٠٦ – ه ١٤٢٧ القاهرة – ١ ط –مصطفى السنوسي 
 المطبعة الجمالية بمصر – ١ ج – عبد الرحمن الخثعمي السهيلي – األنف الروض .٨

  .  م١٩١٤ – ـ ه١٣٣٢ –



 

-١٣٣- 

مصطفى السقا، وإبراهيم :  تح– ٣ ج– القسم الثاني – ابن هشام – النبوية السيرة .٩
 – شركة مصطفى البابي الحلبي بمصر - ٢ ط –األبياري، وعبد الحفيظ شلبي 

  . م١٩٥٥ – ـ ه١٣٧٥
 وزارة – مصورة ٢ ط–إحسان عباس :  تح– ديوان لبيد بن ربيعة العامري شرح .١٠

  .١٩٨٤ الكويت –اإلعالم 
 ١٤١٥ بيروت – دار صادر – ٦ ط – ١جلد  م– ابن الثير – في التاريخ الكامل .١١

  .   م١٩٩٥ – ـه
 – الهيئة المصرية العامة للكتاب - تحقيق التراث مركز – ١٢ ج – األغاني كتاب .١٢

١٩٩٢.  
مصطفى السقا، : تح – ١٦عبد السالم هارون،  ج:  تح– ١٥ ج – األغاني كتاب .١٣

  .  ١٩٩٣ –  الهيئة المصرية العامة للكتاب-علي محمد البجاوي :  تح– ١٧ج 
 الهيئة -عبد العزيز مطر . عبد الكريم الغرباوي، د:  تح– ٢٤ ج - غاني األكتاب .١٤

  . ١٩٩٤ –المصرية العامة للكتاب 
 – مؤسسة األعلمي –مارسدن جونس :  تح– ١ ج – الواقدي – المغازي كتاب .١٥

  . م١٩٨٩ – ـ ه١٤٠٩بيروت 
حمد أحمد حسب اهللا،  م،عبد اهللا علي الكبير:  تح– ابن منظور – العرب لسان .١٦

 .   ١٩٨١ – دار المعارف بمصر –هاشم محمد الشاذلي 
  



 

-١٣٤- 

  :المراجع - ثانياً
  : المؤلفات– آ

 – لبنان – طرابلس – جروس برس – أنطوان عكاري – الشعبية اللبنانية األشعار .١
  . تاريخوند

 وزارة – الهيئة العامة السورية للكتاب – نصر أبو إسماعيل – والفنون األصول .٢
  .٢٠١٢ – دمشق –لثقافة ا

 المؤتر األول – لوريس الراعي – مقالة –" الراية" في الذاكرة الشعبية أعراس .٣
  .١٩٩٣ – حلقة الحوار الثقافي –للثقافة الشعبية في لبنان 

 - بير زيت – موسى علوش – الشعبية الفلسطينية في بلدة بير زيت األغاني .٤
١٩٨٦.  

 - وزارة الثقافة – هاني العمد –ن األردن  الشعبية في الضفة الشرقية مأغانينا .٥
  .٢٠٠٩عمان 

  . ١٩٧٩ دمشق– ١ ط – حسن الباش – الشعبية الفلسطينية األغنية .٦
 - الهيئة العامة السورية للكتاب – عبد الحميد مشلح – الشعبية في إدلب األهزوجة .٧

  .٢٠٠٧ دمشق -وزارة الثقافة 
  .١٩٩٨ –شق  دم– ١ ط – عبد الرحيم كنعان – دير بعلبة بلدة .٨
 الهيئة - فريال سليمة الشويكي – ٢ ج –األغاني الريفية الساحلية :  الثالثالبحر .٩

  .٢٠١٢ – دمشق – الثقافة وزارة –العامة السورية للكتاب 
 – الهيئة العامة السورية للكتاب - محمود محفوظ سمور – في جيرود التراث .١٠

  . ٢٠١١ – دمشق –وزارة الثقافة 
 طرابلس – جروس برس -فردريك معتوق .  د–الشعبية اللبنانية  والعادات التقاليد .١١

  .١٩٦٨ - ١ لبنان ط –



 

-١٣٥- 

 - سالم عبد الحليم أبو شالة – الشعبية التراثية في الزبداني ووادي بردى التناويح .١٢
  .٢٠٠٩ – دمشق – وزارة الثقافة –الهيئة العامة السورية للكتاب 

 بيروت – دار العربي – لوباني  حسين علي–قرية فلسطينية في البال : الدامون .١٣
١٩٩٩.  

 دار –سليمان أحمد عبيدات .  د– في عادات وتقاليد المجتمع األردني دراسة .١٤
  . دون تاريخ– عمان –األهلية 

كارين صادر .  د–»لي لي ليش«و» اآلويها« األعراس في بالد الشام بينزغاريد .١٥
  .٢٠١٠ – دمشق – وزارة الثقافة – الهيئة العامة السورية للكتاب -

 الهيئة - محمد خالد رمضان –دراسة في الزغرودة الشعبية السورية : زغرودة .١٦
  .٢٠٠٩ – دمشق – وزارة الثقافة –العامة السورية للكتاب 

 المكان والتاريخ غير – ١ ط – مجدي العقيلي – ٥ ج – عند العرب السماع .١٧
 .مذكورين

 دار األمة –موعد  ومأمون أحمد – هشام عارف عودة – جبل السنديان صفورية .١٨
  .٢٠٠٤ دمشق –

 -عبد اهللا حنا . د:  تح– يوسف موسى خنشت – األمس غرائب اليوم طرائف .١٩
 .١٩٩٠ – دمشق – ةوزارة الثقاف

 بيروت – دار بيسان – ١ ط – محمود مفلح البكر -» الترويدة« الشعبي العرس .٢٠
١٩٩٥ .  

 مجلة التراث – محمد بري العواني – مقالة – الشعبي في محافظة حمص الغناء .٢١
  . ٢٠١١ – ١ ع –الشعبي 

 – وزارة الثقافة – الهيئة العامة السورية للكتاب - منير كيال – العرس الشامي في .٢٢
  .٢٠١٢ –دمشق 



 

-١٣٦- 

 – دار الجليل – صباح السيد عزازي – من تراث المدينة والقرية الفلسطينية قبس .٢٣
  .  ١٩٨٩عمان 

 - مركز األبحاث –حداد  يوسف –المجتمع والتراث في فلسطين :  البصةقرية .٢٤
  .١٩٨٥ - ١ ط–منظمة التحرير الفلسطينية 

 مجموعة مؤلفين –دراسة في المجتمع والتراث الشعبي الفلسطيني :  ترمسعياقرية .٢٥
  .١٩٨٧ – البيرة – جمعية إنعاش األسرة –

 وزارة – صالح الدين كيالي–ماضيها وحاضرها عاداتها وتقاليدها :  تخاريمكفر .٢٦
  .٢٠٠٢ – دمشق –الثقافة 

  .١٩٩٨ – ٢ ط – نمر سرحان – ١ ج – الفولكلور الفلسطيني موسوعة .٢٧
 الهيئة العامة السورية - برهان عزيز حيدر – ١ ج– من تراثنا الساحلي نفحات .٢٨

  .٢٠٠٩ – دمشق – وزارة الثقافة –للكتاب 
 .٢٠٠٥ دمشق – ١ مجلد – سهام ترجمان – مال الشام يا .٢٩

  
  : المجالت– آ

  .٢٠١١ – دمشق – وزارة الثقافة -١:  ع–عبي  مجلة التراث الش-

     



 

-١٣٧- 



 

-١٣٨- 

  
  الفهرس

  
  الصفحة

  ٥ ..................................................................................مقدمة -
  ٧ ........................................................................ المهاهاةتعريف -
  ٨ ......................................................................... المهاهاةكيفية -
  ١١ ......................................................... منهاوالغاية تنويعاتها »إيها« -
  ٣٠ ......................................................غنية بين المهاهاة وبين األالفرق -
  ٣٢ .......................................................................»مهاهاة «تسمية -
  ٣٤ ......................................................................والمهاهاة المالالة -
 ٣٥ .................................................:يةاألصل والتسمية الشعب: الزغروت -

 ٣٥ ........................................................... الزغردة لغة–آ 
  ٣٥ ........................................... الزغرتة إلى الزغردة من –ب 
  ٣٦ .......................................... الزغروت وطريقة الزغرتة–ج 
   ٣٦ ...............................................  أهمية الزغروت شعبياً-د 
  ٣٧ ............................................  الزغرتة/ تعلم الزغرتة– ـه

  ٣٨ ............................................ بين الزغروت والمالالة- وـ
  ٣٩ ........................................................... في األدب الشعبيالزغروت -
 ٤١ ...............................:والغلط الشائع بين األصالة الشعبية شائعة الالتسميات -

 ٤١ ........................................................... الزغرودة– أوالً
    ٤٩ ............................................................. الزلغوطة-ثانياً
    ٥٥ ........................................................... األهزوجة– ثالثاً
  ٥٩ ...........................................................  الهنهونة- رابعاً



 

-١٣٩- 

  الصفحة
 ٦٨ .............................................................: المهاهاة باألرجوزةصلة -

    ٦٩ ............................................................رق نحن بنات طا-
   ٧٢ .......................................................  طارق وبنات طارق–
  ٧٤ ..........................................................»ويها«و» إيها« –

  ٧٧ .................................................... األراجيز المؤسسة للمهاهاةبعض -
 ٨١ ..........................................................................: المهاهاةةبني -

  ٨٢ .......................................... أبيات المهاهاة– ١
  ٨٣ .......................................... عدد التفعيالت– ٢
  ٨٥ ................................................... القافية– ٣

  ٩٣ ....................................................:  الشبه بين الهاهاة والرجزوجوه -
  ٩٣ ..........................................................  ويها وإيها– أوالً               
   ٩٤ ......................................................:  عدد األبيات– ثانياً                

   ٩٤ ........................البيتين األرجوزة والمهاهاة ذات – ١                             
  ٩٧ ..............  األرجوزة والمهاهاة ذات األبيات الثالثة– ٢                             
    ٩٩ .............. األرجوزة والمهاهاة ذات األبيات األربعة- ٣                             
  ١٠٢ ..................... الرباعيةق األرجوزة ة المهاهاة فو– ٤                             

  ١٠٣ ............................................ وزن الرجز– ١:  الوزن– ثالثاً              
  ١٠٥ .......................................... المهاهاةأوزان – ٢

   ١٠٩ ............................................................  مالحظة أخيرة حول الوزن-
  ١١٠ ................................................................. نصوص المهاهاةفنية -
  ١١٢ .................................................................... : المهاهاةمواضيع -

   ١١٢ .............................................: وصف مفاتن العروس– أوالً               
    ١١٣ .................................................... العامحسنها –آ 

   ١١٤ .................................................. الوجهجمال -ب 
  ١١٥ ................................................. العروسعيون –ج

  ١١٦ ........................................................ مدح العريس– ثانياً               



 

-١٤٠- 

  الصفحة
  ١١٦ ...........................البيضاء العروس بين العروس السمراء و– ثالثاً               
  ١١٧ ...........................................................:  األدعية– رابعاً              

  ١١٧ .................................................  أدعية الحماية–آ 
  ١١٨ ................................................  أدعية االنتقام–ب 
  ١١٩ ................................................ أدعية األمنيات–ج 

  ١١٩ ..............................................................نئة الته– خامساً             
  ١٢٠ .................................................... العرفان بالجميل– سادساً             
  ١٢١ ......................................................... تحقق اآلمال– سابعاً             
  ١٢٣ ......................................... والحاسديناألعداء في القدح – ثامناً             

  ١٢٥ ................................................................ اهللاشكر             تاسعاً 
  ١٢٦ ............................................................... الندب–             عاشراً 

 ١٢٨ ..................................................................................خاتمة -
  ١٢٩ ..................................................................... والمراجعالمصادر -



 

-١٤١- 



 

-١٤٢- 

  
  

  مود مفلح البكرحم
  وباحث أديب

  
  :أعماله من

   ١٩٧٢ - دار الكتاب – دمشق – قصص للكبار – هنا الطريق -١
  ١٩٨٤ – دمشق – الثقافة وزارة – لألطفال رواية – األعرج بسبوس – ٢
 – الشعبي التراث في بحوث – ) والمعتقد العادة في الخصب احتفاالت ( األخضر الروح – ٣

  ١٩٩٢ – بيروت – يدةالجد الحضارة  دار
   ١٩٩٥ – بيروت – بيسان دار – دراسات – ) الترويدة ( الشعبي العرس -٤
     ١٩٩٥ – بيروت – بيسان دار – دراسات – الشعبي واألدب الموروث في العربية القهوة - ٥
   ٢٠٠٠ – دمشق – لألطفال شعر – لألطفال أغنيات –٦
  – ) ٨٧ ( العدد – الرياض كتاب سلسلة – دراسات – ) الهجيني ( البدوي الغناء من – ٧

   ٢٠٠١ – الرياض – اليمامة مؤسسة
  ٢٠٠٣ – دمشق – الثقافة وزارة – للكبار شعر – والثريا اللوز ألعراس -٨
٩- ٢٠٠٦ - دمشق – الثقافة وزارة – للفتيان رواية – الينبوع سر   

   ٢٠٠٩ ـ دمشق - الثقافة وزارة - الشعبي التراث في الميداني البحث مدخل -١٠
   . دمشق - الثقافة وزارة -] آداب - معتقدات - تقاليد - عادات - صناعة [الشَّعر بيت - ١١
  .٢٠١٢ دمشق – الثقافة وزارة – دراسة – الرعي تقاليد - ١٢
  .٢٠١٣ - دمشق – الثقافة وزارة – الفالحة تقاليد - ١٣



 

-١٤٣- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 م٢٠١٤/ الطبعة األوىل   

   نسخة١٠٠٠عدد الطبع 



 

-١٤٤- 

  






